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ــام  ــول أم اجــع والأف ــن ال�ت ــا م ة، نوع ي الســنوات الأخــ�ي
ي المعــارص �ف ــرف الشــعر العــر�ب ع

ي ســطع نجمهــا، وتحــول إليهــا حــىت الشــعراء العــرب أنفســهم، الذيــن غادرهــم، 
ــة الــىت الرواي

ي الشــعر »عبقــر«، بعدمــا كانــوا ل يقبلــون مزاحمــة أي جنــس آخــر لجنــس الشــعر، 
ربمــا، جــىف

ديــوان العــرب الأثــ�ي لديهــم. فهــل هــو زمــن الروايــة فعــا؟ وهــل خفــت وهــج الشــعر وفقــد 
ســحره وجاذبيتــه؟ أم تــرى الشــعر قــد مــات فعــا، وفقــد جــدواه؟

ي المعــارص، تكلــم عــن الأزمــة، وتراجــع الشــعر الــذي  كل مــن تحــدث عــن الشــعر العــر�ب
ــدة،  ــرون ع ــة ق ــها طيل ــى عرش ــع ع ب ــل ي�ت ــا ظ ــة، بعدم ــاس الأدبي ــة الأجن ي طليع

ــد �ف ــم يع ل
ولــم يــأت ذكــر لمــوت الشــعر، الــذي يــرى فيــه مجموعــة مــن النقــاد نوعــا مــن التحامــل عــى 
ي المقابــل ل يجــب إنــكار أن هنــاك محــاولت 

. و�ف ي ، ومســايرة لتقليــد نقــدي غــر�ب ي الشــعر العــر�ب
»شــعرية« ســطحية مبتذلــة اســتباحت حرمــة القصيــدة العربيــة، ووجــدت لاأســف مــن يكتــب 
ــالت  ــن الضح ــ�ي م ــار الكث ي انتش

ــؤوليته �ف ــد مس ــل النق ــا يتحم ــأنها، وهن ــن ش ــىي م ــا ويع عنه
ي 

»الشــعرية«، كمــا يجــب القــرار بطغيــان الجانــب الســتهاكي للحيــاة وتراجــع للروحانيــات الــىت
ي الروايــة، حيــث تــم تحويــل 

ي وجــدت ضالتهــا �ف
ي مقابــل الصــورة والشاشــة الــىت

يمثلهــا الشــعر، �ف
ي التلفزيــون والســينما.

العديــد مــن الأعمــال الروائيــة إىل أعمــال دراميــة �ف

ــه حــوارا  ، الــذي ننــرش ل ي
ي رشــيد المومــىف ــرى الشــاعر والناقــد المغــر�ب طــار، ي ي هــذا الإ

و�ف
يــة، حينمــا تتظاهــر بإعائهــا مــن شــأن زمــن  عــة التدم�ي ف ضمــن ملــف هــذا العــدد، أن »هــذه ال�ف
الروايــة، عــى حســاب تســليمها بأفــول زمــن الشــعر، فإنمــا تفعــل ذلــك فقــط، مــن أجــل رصف 
ي لــن يســلم مــن أذاهــا الشــعر وحــده، بــل ســيتعداها حتمــا 

النتبــاه عــن نواياهــا الخبيثــة، الــىت
ــل  ــن أج ــاق، م ي الخ

ــا�ف نس ــداع الإ ب ــا، بالإ ــة م ــا صل ي له
ــىت ــالت ال ــة المج ــة، وإىل كاف إىل الرواي

إكراهنــا عــى الكتفــاء بــكل عابــر ومؤقــت، قابــل لاســتهاك الريــع والزائــل«. 

ولتســليط الضــوء عــى هــذا الموضــوع، وإشــعال جــذوة الأســئلة مــن جديــد حــول أزمــة 
ونيــة العربية الشــهرية، الصادرة  لك�ت تــداول الشــعر وتلقيــه، خصصــت مجلــة »ذوات« الثقافية الإ
ــن  ي ــف عددهــا التاســع والعرش ــا حــدود للدراســات والأبحــاث«، مل ــون ب عــن مؤسســة »مؤمن
ي عبــد  ي المعــارص وســؤال التلقــي..«، أعــده الشــاعر والناقــد المغــر�ب لموضــوع »الشــعر العــر�ب
ف بخوضهــم  الســام المســاوي، وســاهم فيــه مجموعــة مــن الشــعراء والنقــاد العــرب المعروفــ�ي
ي مــا يبدعــون مــن نصــوص شــعرية، أو مــا يغنــون بــه الســاحة 

غمــار الحداثــة الشــعرية، ســواء �ف
الأدبيــة العربيــة مــن كتابــات نقديــة موازيــة.

ويضــم ملــف هــذا العــدد، إضافــة إىل مقــال تقديمــي لمعــد الملــف المعنــون بـــ »الشــعر 
ــي:  ــرب، ه ف ع ــ�ي ــالت لباحث ــة مق ــي«، ثاث ــكالية التلق ــداول وإش ــة الت ــارص.. أزم ي المع ــر�ب الع
ــر  ــه ظواه ــرح في ــف، يط ــعبان يوس ــري ش ــاعر الم ــرق« للش ق الط ــ�ت ي مف

ي �ف ــر�ب ــعر الع »الش
ــاعر  ــارص« للش ــعري المع ــص الش ــي الن ــة تلق ، و« أزم ي ــر�ب ــن الع ــر والوط ي م

ــعر �ف ــي الش تلق
ي المعــارص،  ي أحمــد شــهاب، الــذي يتنــاول فيــه أوجــه أزمــة تلقــي الشــعر العــر�ب

والناقــد العــرا�ت
ي ونمطيــة  مرجعــاً ذلــك إىل أســباب تتصــل بطبيعــة الشــعر ذاتــه، وأخــرى تتصــل بالمــزاج العــر�ب

كلمة  
هذاالعدد
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ي نــادر بعنــوان »القصيــدة  بويــة والجامعيــة. ثــم مقالــة للناقــدة اللبنانيــة نايلــة أ�ب المؤسســات ال�ت
تعطــي قبلتهــا لمــن يشــتهيها: دراســة لتجربــة عربيــة معــارصة«، اختــارت فيهــا مســلكا تطبيقيــا 
ــع  ــو م ــف، فه ــوار المل ــا ح ــر. أم ــل داغ ب ي �ش

ــا�ف ــاعر اللبن ــة الش ــى تجرب ــا ع ه ف ــال ترك�ي ــن خ م
ي 

بــداع الشــعري، والــىت ي الإ
، صاحــب تجربــة طويلــة �ف ي

ي رشــيد المومــىف الشــاعر والناقــد المغــر�ب
ي 

، وتســتمر إىل الآن، وصاحــب تجربــة أخــرى �ف ي
تعــود إىل بدايــة الســبعينيات مــن القــرن المــا�ف

ي هــذا 
ــة الشــعرية، قــد أفصــح �ف ــة عــن الشــعر اســتلهم فيهــا مقومــات الحداث ــة النقدي الكتاب

ي مــا يتصــل بتداولــه وتلقيــه.
ي يطرحهــا النــص الشــعري المعــارص �ف

شــكاليات الــىت الحــوار عــن الإ

ــاب  ــا ب ــا أخــرى، منه ــة »ذوات« أبواب ــف، يتضمــن العــدد 29 مــن مجل ــة إىل المل ضاف وبالإ
ي« للكاتــب  »رأي ذوات«، ويضــم ثاثــة مقــالت: »تجلّيــات الهويّــة الممّزّقــة عنــد جومبــا لهــ�ي
ــب  ــة؟« للكات ــة عاق : أي ف ــ�ي ــع العربي ــعر والواق ــدان، و« الش ــف حم ي د. يوس

ــي الأرد�ف والأكاديم
ــري   ــم..« للباحــث الجزائ ــن والعل مــاط، ، و«حــول الدي ــد الســام �ش ي د. عب والباحــث المغــر�ب
: الأول للشــاعر والكاتــب  ف عبدالهــادي الشــيخ صالــح؛ ويشــتمل بــاب »ثقافــة وفنــون« عــى مقالــ�ي
ان«، ان خليــل جــ�ب ي بعنــوان »الأجنحــة الشــعرية: تجربــة الكتابــة عنــد جــ�ب

يــىف ي صالــح ل�ب المغــر�ب

ســامية برومــا،  ي للكاتــب والباحــث التونــ�ي بالمعهــد البابــوي للدراســات العربيــة والإ
والثــا�ف

لحــاد الَمحــض..«. د محمــد المزوغــي بعنــوان »الإ

جمــة  ي لل�ت
ويقــدم بــاب »حــوار ذوات« لقــاء مــع الشــاعر التونــ�ي ومديــر المركــز الوطــىف

ح »بورتريــه ذوات« لهــذا العدد  ، ويقــ�ت ي
عاميــة التونســية راضيــة عــو�ف ، أنجزتــه الإ ي

خالــد الوغــا�ف
ــان«،  نس ــاعر الإ .. ش ي

ــا�ف ــزار قب ــوان » ن ــت عن ي تح
ــا�ف ــزار قب ــة ن ــوري الأيقون ــاعر الس ــورة للش ص

، بأنــه  »نجــم مــن  عامــي والكاتــب التونــ�ي عيــ� جابــىي الــذي يقــول عنــه معــد البورتريــه، الإ
ي الباغــة إىل كلمــات 

يــن.. حــول الشــعر مــن درس عســ�ي �ف ي القــرن العرش
أبــرز نجــوم الشــعر �ف

ي المــدارس ويتناقلهــا الفاحــون والبســطاء دون أن تفقــد قيمتهــا الفنيــة أو 
أ بهــا الأطفــال �ف يتــأ�ت

ي بــاب »ســؤال ذوات«، يســائل عيــ� جابــىي أيضــا 
أن تدخــل دائــرة الســذاجة والبتــذال«. و�ف

رهابية،  ي الحــروب والهجمــات الإ
ف العــرب حــول اســتغال بــراءة الأطفــال �ف مجموعــة مــن الباحثــ�ي

ي بــاب »تربيــة وتعليــم«، مقــال بعنــوان 
ي محمــد حمــدي �ف بــوي المغــر�ب فيمــا يقــدم الباحــث ال�ت

ي المــكان والزمــان«.
»أهميــة تملــك الطفــل لكفايــة التموقــع �ف

ــدل:  ــ�ي للج ــاب  المث ي الكت
ــراءة �ف ــوىس، ق ــة م ــة د. هال ــدة المري ــة والناق ــدم الكاتب وتق

ي محمــد بــن الأزرق الأنجــري،  « الباحــث المغــر�ب ي
ي الفكــر الســىف

»زواج المتعــة، قــراءة جديــدة �ف
صــدارات الجديــدة لمؤسســة  ي بــاب »كتــب«، والــذي يتضمــن أيضــاً تقديمــاً لبعــض الإ

وذلــك �ف
ــة  ــورد خاص ي ت

ــىت ــام، ال ــة الأرق ــة إىل لغ ــاث«، إضاف ــات والأبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب »مؤمن
: 2015- 2016 ، والــذي يفيــد بــأن عــدد مســتخدمي  ي

ي لســنىت لتقريــر اقتصــاد المعرفــة العــر�ب
ــنة 2018. ــول س ــون بحل تفع إىل 226 ملي ــ�ي ي س ــر�ب ــم الع ي العال

ــت �ف ن ن�ت الإ

دامت لكم متعة القراءة ... 
سعيدة شريف 
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ملف العدد:
ي المعارص وسؤال التلقي ... الشعر العر�ب

ي المعارص.. أزمة التداول وإشكالية التلقي  * الشعر العر�ب

إعداد: عبد السام المساوي

ق الطرق ي مف�ت
ي �ف * الشعر العر�ب

بقلم: شعبان يوسف

* أزمة تلّقي النص الشعري المعارص

بقلم: د. أحمد شهاب

* القصيدة تعطي قبلتها لمن يشتهيها

دراسة لتجربة عربية معارصة

ي نادر بقلم: د. نايلة أ�ب

ي 
ي رشيد الموم�ف * حوار الملف: مع الشاعر والناقد المغر�ب

حاوره: عبد السام المساوي 

* بيبليوغرافيا 

في كل عدد:   
* مراجعات

* إصدارات المؤسسة/كتب

* لغة الأرقام

في   



الداخل ...

٥٤

٧٠

٨٨

٩٦

١٠٤

١١٢

7

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

رأي ذوات:
ي     *تجلّيات الهويّة الممّزّقة عند جومبا له�ي

د. يوسف حمدان 

: أية عالقة؟    ف * الشعر والواقع العربي�ي

ماط د. عبد السام �ش

* حول الدين والعلم...      

عبدالهادي الشيخ صالح     

ثقافة وفنون:
* الأجنحة الشعرية

ان ان خليل ج�ب تجربة الكتابة عند ج�ب

ي       
يىف صالح ل�ب

لحاد الَمحض.. * الإ

د. محمد المزوغي

     

حوار ذوات:
ي     

* حوار مع الشاعر التونسي خالد الوغال�ف

ي  
حاورته: راضية عو�ف

بورتريه ذوات:
نسان     .. شاعر الإ ي

* نزار قبا�ف

عي� جابىي

سؤال ذوات:
رهابية      ي الحروب والهجمات الإ

* استغالل براءة الأطفال �ف
  

إعداد: عي� جابىي  

تربية وتعليم:
ي المكان والزمان 

* أهمية تملك الطفل لكفاية التموقع �ف

محمد حمدي  

ثقافة وفنون:

تربية وتعليم:

بورتريه ذوات:
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ملف العدد: 
الشعر العربي 

المعاصر 
وسؤال التلقي...
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* الشعر العربي المعاصر ... أزمة التداول 

وإشكالية التلقي   

* الشعر العربي في مفترق الطرق  

* أزمة تلقي النص الشعري المعاصر  

* القصيدة تعطي قبلتها لمن يشتهيها 

دراسة لتجربة عربية معاصرة 
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ملف العدد 

الشعر العربي 
المعاصر...

أزمة التداول 
وإشكالية التلقي

ي 
ي المعارص بمرحلة من أصعب المراحل الىت مر الشعر العر�ب

ف أنه فقد جاذبيته  ي تاريخه الطويل؛ إذ يبدو للمهتم�ي
عاشها �ف

، وأنه تبعاً لذلك فقد جمهوره لما تقلصت  ي التأث�ي
وقوته �ف

يته، واتجه إىل معانقة أشكال تجريبية جديدة. وكل ذلك أدى  من�ب
ين؛ بل هناك من يزعم  إىل انحسار تداوله، فغدا شبه فاقد للجدوى عند الكث�ي
 ، أن الرواية قد أخذت من الشعر صولجانه، وأصبحت محتكرة لكل منابر النرش

ف  ي رفع المبيعات من الكتب، خصوصا لّما أحيطت بأسباب التمي�ي
ومتحكمة �ف

ي الدراما التلفزيونية أو 
من جوائز سخية، وصفقات لستغال الأعمال الروائية �ف

ف  الأفام السينمائية... وهو الأمر الذي حفز بعض الشعراء عى منافسة الروائي�ي
ي حرفتهم، بل وبالظفر بجوائزهم أيضا.

�ف

هذا هو المظهر العام للمشهد، وغبار الفتنة يحيط به. لكن: هل هذه هي 
ي زمن 

حقيقة الأمر؟ أل يتعلق الموضوع بمغالطات أفرزتها السوق الستهاكية �ف
نيت عى كل اهتمامات الناس، وطغى الجانب  سيطرت فيه الصورة والشاشة والأن�ت

تها  ي يُعت�ب الشعر خم�ي
ف تراجعت الروحانيات الىت ي ح�ي

الستهاكي عى الحياة، �ف
ي مسيس الحاجة إىل حوافز روحية وقيمية 

ووقودها الأمثل؟ ألسنا ـ اليوم ـ �ف
 ، ي

نسان المعارص الذي أصبح ضحية للتطرف الفكري والديىف تخفف من هياج الإ
ي 

ف �ف فسخر المادة ووسائلها المتاحة لتدم�ي الحياة )حالة داعش، حالة تطرف اليم�ي
بعض دول الغرب...(، لعل الشعر أهم هذه الحوافز الروحية؟

ي حياة 
ق لوجود الشعر �ف إن قتامة المشهد ل يمكن أن تخفي عنا الوجه المرش

الناس؛ إذ ل يمكن للحياة بمبادئها وقيمها أن تستمر، إذا فقدت قابليتها للشعر 
إنتاجاً وتذوقاً وتداولً. ثم إن الشعر لما كان من أر�ت الفنون وأعمقها عى مستوى 
ف للنخبة  بنياته وصياغاته وأبعاده الرمزية والدللية، فقد انفض عنه العوام، تارك�ي

ي طرق تداوله وتلقيه، وأوجدت لذلك نظريات أدبية 
أن تدعو إىل إعادة النظر �ف

ومناهج تحاول تيس�ي صعوبات تداوله مع الحفاظ عى جمالياته وأهدافه.

يـ

إعداد: 
عبد السالم المساوي

ي شاعر وناقد مغر�ب
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ملف العدد 

وإذن، فإن زمن الشعر ل يمكن أن ينتهي ما دام هناك برش يتحركون 
فوق الكرة الأرضية؛ فقد يمكن أن يتبدل مفهوم الشعر، وتتبدل بنياته وأشكاله 
ي يعرفها الذوق، وتعرفها الحضارة لكن فائدته 

وسياقات تلقيه تبعاً للتبدلت الىت
ة. ثم إن الشعر، اليوم، لم يعد يسكن القصيدة  تبقى ملحة والحاجة إليه كب�ي

ي أشكال الأشياء وهندستها، 
ي و�ف

ي الفيلم السينما�أ
ي الصورة و�ف

وحدها، إنه يقيم �ف
ي الأنواع الأدبية والفنية كالرواية والأقصوصة واللوحة التشكيلية. 

ي با�ت
مثلما يقيم �ف

زمن الشعر ل يمكن أن ينتهي، لأنه إذا انتهى فستصبح المجتمعات همجية أو 
ته الشعر. لقد كان الشعر  تها، وخم�ي متوحشة. الحياة ستذوي إذا افتقدت إىل خم�ي

دائما يصدر عن الفئة النادرة؛ أي الشعراء ويتجه نحو النخبة.. الشعر هكذا ليس 
غوغائياً!!

يتوجه الشاعر النمساوي الكب�ي راي�ف ماريا ريلكه/ Rilke M..R إىل التلميذ 
ي المدرسة العسكرية، 

الضابط فرانز كابوس/ Franz Kappus وكان يتابع تكوينه �ف
، فأجابه قائاً:  ويحاول كتابة الشعر، وكان قد طلب نصيحة من الشاعر الكب�ي

»ادخل إىل ذاتك، وابحث عن السبب الذي يدفعك للكتابة، احفر عميقاً 
ي عالمك الخاص، إذا لحت لك 

لتظفر بالسبب الحقيقي، وخال هذا الغوص �ف
ي عرضها عى أيٍّ كان طلباً لرأيه فيها«1. وواضح 

أبيات شعرية، فا تفكر أبداً �ف
 ، ف ي قد تكون جيدة عى قراء سطحي�ي

أن ريلكه يتوجس من عرض المتحولت الىت
ي هادما لهذه المحاولت المتفتقة. فيكون تدخلهم السلىب

 :» أ ي مكان آخر من هذا الكتاب الموسوم بـ »رسائل إىل شاعر ناىسش
ويقول �ف

ي لم أعد 
ًة ومقفرة، فا تتهمها، بل قل: إنىف »إذا بدت لك حياتك اليومية فق�ي

وات والأشياء النفيسة«2. ي من استدعاء ال�ش
ُنىف شاعر بالقدر الذي يمكِّ

ي 
هذه نصيحة أحد أك�ب شعراء العر الحديث الذي ترك بصمات قوية �ف

الآداب الأوربية والعالمية، أسوُقها ـ هنا ـ تأكيداً عى أن أي لعٍب باللغة خارج 
ية، تجعل الشعر  ي عند أية ممارسة تعب�ي

الذات، وأي استبعاد للروح وللصدق الفىف
يْنأى ويغدو �اباً لطالبه. وما أك�ش ما يمارس الحتيال باسم الشعر. والقصيدة 

ي ل تأخذ بتابيب المتلقي وتهزُّه هّزاً، وتشده يمنة ويرة، وتزلزله من الداخل، 
الىت

ليست سوى متاهٍة من كلمات مرصوفة، وبهتاٍن من عجيب الكذب المسفوح عى 
الورق..

نسان بحاجة إىل  عامي يوم كان الإ لقد لعب الشعر الدور الجتماعي والإ
جريدة ناطقة بلسانه، وبحاجة إىل حزب يدافع عن مصالحه. وكذلك كان الشاعر 

ي بعض الأوضاع. فقد 
سامي والأموي وحىت العباىسي �ف الجاهىي والشاعر الإ

كان الشاعر عى ذلك الزمن وضمن السياق الحضاري صوت القبيلة، والدولة، 
ع به أو تطلب  ي بعض المصنفات أن الشاعر كان يَُتشفَّ

والمجتمع، بل نقرأ �ف
م عهداً  وساطته عند الخلفاء وذوي الجاه. وكان الخليفة عمر بن الخطاب ل ي�ب
أو عقدا إل وتمثل ببيت شعر، وكأنه يضفي بذلك المصداقية عى تلك العقود 
، وطورت  ي

ي شهدها العالم حولت الشعر إىل فن ذا�ت
مة. لكن التحولت الىت الم�ب

1 - Rainer Maria Rilke, lettres à un jeune poète, BeQ, la bibliothèque électronique du Québec. Collection 
classique 20è siècle. Volume 8, version 1.0, p10
2 - Ibid., page 10

إن زمن الشعر ال يمكن 
أن ينتهي ما دام هناك 

بشر يتحركون فوق 
الكرة األرضية؛ فقد 

يمكن أن يتبدل مفهوم 
الشعر، وتتبدل بنياته 

وأشكاله وسياقات تلقيه
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نسان فيما بعد وحاليا  الأشكال وجاءت بلغات شعرية جديدة. فلقد أوجد الإ
ي تخدمه إعاميا ووعظيا. وصارت القصيدة منذ العهد الرومان�ي 

البدائل الىت
صوت صاحبها. وكان محمود عباس العقاد رحمه هللا يقول: إن شاعرا يمدح 

ي تطوير 
الوردة أفضل من شاعر يرخ فوق المنابر؛ لأن مدح الوردة يساهم �ف

افاتها.  ي بالحضارة إىل صميم استرش
ي الم�ف

الذوق وإصاحه، وصاحه يساهم �ف
أما الزعيق بكام سياىسي مبا�ش أمام جمهور ل ينقطع عن التصفيق، فمفعوله 

نشاد. وسيمر وقت طويل قبل أن يقطع  ينتهي بخروج هذا الجمهور من قاعة الإ
ي الوعي المنتج 

سبات الكامنة �ف النص الشعري مع مأزقه الشفوي، بحكم ال�ت
الذي يحارصه التقليد، والوعي المتلقي الذي يكتفي من الحداثة بأبسط مظاهرها 

ف المنكتب بإبداعية  السطحية.. من هنا، فسيبقى الراع الخفي عى أشده ب�ي
نشاد الجاهز وجلجلة المنابر والمهرجانات؛  ف المنكتب بذبذبات الإ صمته وب�ي
ية ل تتعدى ممارسة تأث�ي  ومن هنا أيضا يكون النص المجهور أس�ي غاية تأث�ي

ف كان الشاعر ناطقا  عاطفي أو انفعاىلي �يع الزوال، يعيدنا إىل شعر الأسواق ح�ي
بلسان قبيلته أو منافحا عنها منافحة مرهونة بظروف أزماتها أو بطولتها. وهذه 

نسان بوسائل أخرى تستجيب لمتطلبات  الوظيفة كفت اليوم بعد أن استبدلها الإ
ي كافة مجالتها.. وإذن، فا عجب إن لحظنا اليوم استمرار الركون إىل 

العر �ف
نشاد مهما حاول الشعراء والنقاد إخفاءها مرة بالتوزيع الواهم للنص  خاصية الإ
ف  ف الطرف�ي فوق الصفحة الورقية، أو بالتسميات القائمة عى المفارقة الحادة ب�ي

« عى سبيل المثال. من جهة أخرى، تنجح الأمسيات  كقولهم: »قصيدة الن�ش
ي فضح خاصية 

الشعرية والمنظمة عادة لأسماء محسوبة عى الكتابة الحداثية، �ف
ي نصوٍص تّم 

ي بحرصهم عى ضخ ذبذبات الحماسة �ف العودة إىل الشعر المن�ب
ي تنويع لعبة السواد والبياض تنويعا محاكيا لرواد 

توزيُع فقراتها بأشكال ممعنة �ف
ق. ي الغرب والرش

الحداثة �ف

ي المعارص: توق إىل الحداثة بمواصفات  هذا هو مأزق النص الشعري العر�ب
ي الوعي أو الاوعي بحثا عن جمهور 

أشكالها، وتنفيذ لرواسب التقليد الكامنة �ف
معدود وتصفيق مفقود. ولكن، هل اللهاث بحثاً عن القراء والجمهور يسوغ 

سفاف وإرضاء العامة واستبدال  للشعراء الهبوط بمستوى النص إىل مستوى الإ
ضم�ي المتكلم وتعويضه بضم�ي الجماعة؟

إن الشعر فن مثل الفنون الجميلة الأخرى، له مواصفاته وخصائصه 
الضامنة لجماله، ولأهدافه ورسالته، لذلك نعتقد أن أنسب الضمائر استعمال 
ي صوت الجماعة. 

ي ذلك تفريطاً �ف
ي القصيدة هو ضم�ي المتكلم دون أن يعىف

�ف
فالقصيدة هي الوجه الناطق من ذات الشاعر. والمنطوق ينبغي أن يتنسم فيه 
. والذات الناطقة جزء من هذا الكل الذي نسميه مجتمعاً. والأنا ل  ي

الصدق الفىف
تعيش وحدها منعزلة، ول يمكن أن تحقق وجودا حقيقيا إل بالحتكاك والمثاقفة 

والتفاعل.

ومن قال إن الشاعر عندما قرر أن يدخل عوالم الحداثة، أصبح بعيداً عن 
ي صلبها وصهدها، لكنه ل يتوجع 

قاقل المجتمع؟ إنه عى العكس من ذلك �ف
ي 

ة، بل تقوله اللغة الىت . إن الوجع الأك�ب ل تقوله اللغة المبا�ش بصوتها المبا�ش
ة تقوى  تلبست بالشعر وبلبوسه المتعددة والمتنوعة. إذ لو كانت اللغة المبا�ش

ف الذات والمجتمع، لستغنينا عن الشعر والفن  عى التعب�ي عن عاقة التفاعل ب�ي
مان بالمعىف »السارتري«، ول يوجد شعر با وظيفة!! ف بالمرة. الفن والأدب مل�ت

ملف العدد 

لقد لعب الشعر الدور 
االجتماعي واإلعالمي 

يوم كان اإلنسان 
بحاجة إلى جريدة 

ناطقة بلسانه، وبحاجة 
إلى حزب يدافع عن 

مصالحه
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، كما تسمو  ي
وإذا كنا نتفق عى أن الحداثة تتجاوز معيار النتساب الزمىف

اح الأشكال بدعوى الختاف. بمعىف أنه إذا اتفقنا عى  ي اق�ت
عى مجرد المغايرة �ف

افات مثى وممكنة،  ي أفق استرش
أن الحداثة هي مواكبة حية لراهنية المعيش �ف

ي التاريخ والجغرافية 
وأيضا هي تحقق شعرية لها القدرة عى السفر المريح �ف

ف عى كث�ي  دون أن تتفسخ تلك الشعرية أو يطويها التلف، فإننا سنكون قاس�ي
عية ما  ير �ش ي تتخذ من »الحداثة« بؤرة لت�ب

من المكتوبات »الشعرية« الراهنة الىت
يكتبون..

قد تك�ث الأشكال وتتنوع، لكن علينا أن نتفق حول: 
- أين يبدأ الشعر وأين ينتهي؟

حة  - هل علينا أن نوسع جلباب الشعر كي يستوعب كل الأشكال المق�ت
والأشكال المتوقعة؟

ي مؤكد  ي الموسوم بالشعر هاجس عر�ب إن الركون إىل واحدية الجنس الكتا�ب
ي الذات العربية منذ القديم، لذلك يخ�ش 

كرَّسه موقع الشعر ومكانته المهيبة �ف
ي أشكال كتابية ل منتهية.

، والتيه �ف ي ي من تزعزع واحدية النوع الأد�ب العر�ب

نسان ل ينتظر حياة سعيدة  القصيدة تشبه زمنها. هذا أمر محسوم، والإ
ي ذروة 

ية أعمال عظيمة �ف ، وقد أنتجت البرش ليكتب قصيدة جميلة. الفن تعب�ي
ي الكتابة، وينبثق شعراء 

ف والكوارث، لذلك، ما من شك أن يستمر الشعراء �ف الف�ت
ي عرفها 

ي وقت من الأوقات نوثِّق لانعطافات الفنية الىت
. كنا �ف ف ي كل ح�ي

جدد �ف
ى: الحرب العالمية الثانية،  ي بالأحداث التاريخية والجتماعية الك�ب الشعر العر�ب

ي مرحلة أو 
، وهزيمة 67... إلخ، بمنطق أن فقدان الثقة �ف ف حرب 48 ونكبة فلسط�ي

، انطاقا  ي أدوات التعب�ي
نسان إىل تغي�ي الهياكل، وإعادة النظر �ف ي تجربة يدفع الإ

�ف
ي التجارب 

ي نجمت عن إحباط كب�ي أو فقد الثقة �ف
من الحساسية الجديدة الىت

السياسية والجتماعية. وعليه، فالقصيدة مستمرة إنتاجاً وتلقياً. صحيح هي كل 
ي شأن، ول تستقر عى حال أو عمود؛ بل تكاد أن تجد القصيدة تختلف 

يوم �ف
ي شكلها من شاعر لآخر، فالزمن ليس زمن التيارات والمدارس الفنية، مثلما كنا 

�ف
نعهد ذلك سابقا. وحىت النقد تغ�ي حاله وصار يلهث ـ عبثا ـ وراء التنوع والتعدد 
الذي تعرفه القصيدة، دون أن يظفر بلحظة تتيح له الدراسة والغربلة وتوصيف 

التجارب.

ل أحد ينكر اليوم أن النص الشعري قد أوجد لنفسه فضاء رحبا بعد أن 
ي فورة 

خ قالب كتابته، وفاضت الكلمات والجمل باحثة عن مجرى حر يؤا�ت انرش
الدللت ومتاهة الرموز. إنه مبدأ الحرية الذي يتيح للنص أن يتشكل فوق 

الصفحة الورقية وفق امتداداته الحسية والمجردة؛ الحسية: بما هو كتل من 
قيم تتوزع عى البياض تبعات لدفقات  الحروف والكلمات والجمل وعامات ال�ت
الوجدان والفكر، والمجردة بما يعمل البياض »النظيف« عى تكملته وفتح آفاق 
ي محفظة الشاعر نص 

تأويل حدود ضيقه واتساعه. وعليه، فإن الدف�ت الأبيض �ف
ي التسويد. 

وع �ف مكتوب بنسبة قد تتجاوز النصف، إن هو أمهل التأويل قبل الرش
ي الأنواع الكتابية والفنية، 

وعا يتصادى مع با�ت ثم إنه لما كانت الكتابة الشعرية مرش
فإن البعد الخطي لنكتاب النص الشعري ينفتح أك�ش عى قدر هائل ومحتمل 

ف  ف أن تلتقط مفاتيح التأويل من هذا الكم المبع�ش ب�ي من الأشكال، مما يتيح للع�ي
السواد والبياض.

ملف العدد 

لو كانت اللغة المباشرة 
تقوى على التعبير عن 

عالقة التفاعل بين الذات 
والمجتمع، الستغنينا عن 

الشعر والفن بالمرة
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ملف العدد 

وبالإضافة إىل ذلك، كلما قرأنا تجربة شعرية جديدة نزداد اقتناعاً باستحالة 
تقييد الفن الشعري بمفهوم أو تعريف أو تسييجه بحدود جمالية معينة؛ مثلما 

كان الأمر دارجاً لدى القدماء، وحىت عند من جاء بعدهم من دارىسي الشعر 
ونقاده. ونزداد اقتناعاً كذلك بأن هذا الفن الخالد، إنما ُوجد ليعصف باليقينيات، 

َّ عى الضبط.. إنه زوبعة دائبة من التجدد والتحول،  وليؤسس لكينونة فنية تتأ�ب
ف أيدي الشعراء الخصائص  خصوصاً بعد أن انحلت سيور القواعد، وتحللت ب�ي

. ف ي حثَّ عليها الباغيون والعروضيون وعموم الدارس�ي
الىت

ي نفض اليد من القيود 
لقد كان للرواج الذي عرفته قصيدة الن�ش دوره �ف

، فلم يعودوا ينشغلون ببنية  ف ي كانت متداولة عند المهتم�ي
والأعراف الفنية الىت

يقاع، ول ببنية اللغة الشعرية، بل أطلقوا العنان لخيالهم ووجدانهم وفكرهم  الإ
ف عن الجمال الذي ينبغي أن يتأ�ت لهم  بداعية، باحث�ي ي عوالمهم الإ

مبحرين �ف
بحار؛ وكأنهم بذلك يقلبون الآية، فبدل أن يبحثوا عن الوسائل  خال هذا الإ

ف عن  بداع باحث�ي ي رحلة الإ
والجماليات لتشكل منطلق الرحلة، فإنهم ينطلقون �ف

هذه الجماليات، وبذلك يتجنبون القيود والأنماط.

ي البحث 
ي أن يجهد المتلقي أو القارئ نفسه �ف

ثم إن تلقي الشعر ل يكمن �ف
ف مكونات قصيدته، أو من  ف يخفيه الشاعر ب�ي عن المقصدية، أو عن معىف مع�ي

حاصل تفاعل هذه المكونات مجتمعة، لأن الشاعر نفسه، لو طلبنا منه أن يكشف 
ددا. وهذا الأمر مردود إىل الطبيعة الملتبسة  عن ذلك المعىف سيقف حائرا م�ت
ء، ول يقول شيئا محددا  ي

لمفهوم النص الشعري المعارص الذي يقول كل ىسش
ي سمت بالنص من أحادية 

ي الآن نفسه. إنها طبيعة تطور الأشكال الأدبية الىت
�ف

ي دعت 
ي التعدد والنفتاح. ولعل هذا من الأسباب الىت

الصوت والدللة، إىل مرا�ت
دارىسي الفن الشعري إىل تطوير أدواتهم وتحديثها وتنويع مستوياتها تبعا لتعدد 
المكونات البنائية للنص وانفتاحه الامحدود عى المرجعيات الثقافية المتعددة، 
ي ينهل منها صاحبه، أو يتمثلها بطرق يستحيل بسطها وتحديدها. وقد أولت 

الىت
نظريات جماليات التلقي، منذ انبثاقها عناية خاصة للنص وقارئه، بحثا عن توف�ي 

الأجواء المائمة لقراءة النص بشكل يجعلها قراءة تفاعلية، تستفيد من عطاءاته 
وتفيدها، بدون أن تدعي استهاكه واستنفاده. ذلك أن »القصيدة بنية رمزية، 
ات  يقيمها »تنظيم لفظي« ليس عى نمط الواقع المائل، وإنما عى نمط الصِّ
ي جوهر ذلك الواقع وحقيقته«. كما يذهب إىل ذلك عبد 

المتبادلة والمتجادلة �ف
المنعم تليمة3.

ف النص وقارئه متباعدة أو متاشية، بل إن  ي ب�ي
ي أن حدود التا�ت

وهذا ل يعىف
هذه الحدود تتقارب بينهما أو تتباعد تبعا لملكات القارئ واستعداداته المعرفية 
ك دائما خيوطا سحرية متاحة لمهارات  والذوقية. فالنص مهما بدا نائيا، فإنه ي�ت

ي تجعل أبواب الولوج مفتوحة 
ي الظفر بالمفاتيح الرية الىت

القارئ ولقدراته �ف
عى مراعيها؛ وعى قارئ النص الشعري أن يعي بأن »مشكل الشاعر - إذن - 
مشكل )تشكيل( وليس مشكل )توصيل( ول مشكل )تجميل(. فليس ثمة معىف 

يريد الشاعر أن )يوصله( وليس ثمة )غرض( يريد أن يع�ب عنه، وإنما ثمة )موقف( 
ي كتابه 

من الواقع يسعى الشاعر إىل تشكيله.« عى حد تعب�ي عبد المنعم تليمة �ف
.4

ي مدخل إىل علم الجمال الأد�ب

ي ـ دار الثقافة، القاهرة 1978، ص 35  3 - عبد المنعم تليمة ـ مدخل إىل علم الجمال الأد�ب
4 - عبد المنعم تليمة ـ المرجع نفسه، ص 35 

لقد كان للرواج الذي 
عرفته قصيدة النثر 

دوره في نفض اليد من 
القيود واألعراف الفنية 

التي كانت متداولة عند 
المهتمين
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ملف العدد 

ي الإجهاز عى حضور 
ي عملية التلقي، ل تعىف

ف عى مكانة القارئ �ف ك�ي إن ال�ت
ي عليها المدار، 

ة الىت ف نتاج، بل هو الرك�ي الشاعر أو صاحب النص، فهو صاحب الإ
بداعية، ولتطورها ع�ب تولدات وامتدادات المواد اللغوية  باعتباره خالقا للفكرة الإ

ي تواشجت، أو تنافرت، أو تعاضدت، لتسفر عن وحدة كلية، 
والثقافية والرمزية الىت

صارت فيما بعد نصا قابا للقراءة وللتداول. والنص يكتسب لونه ونوعه ومواقفه، 
من الطبيعة الأنطولوجية والتكوينية لصاحبه. إن تحييد الوجود المادي للمنتج - 

ي من اختاط الأصوات، 
لحظة الشتغال التحليىي عى النص ـ ما هو إل إجراء وقا�أ

ي الذي يتوخى توف�ي حدود معقولة من 
وغلبة الجلبة عى الفحص النقدي والقرا�أ

العملية المطلوبة لضمان مصداقية النتائج. وإل فإن الإجهاز عى انتماء النص 
الشعري إىل التجربة الشاملة لصاحبه، من شأنه أن ينمط القراءات، وينفي التفاوت 

ف الشعراء ويصادر الخصوصيات. بداعية ب�ي ي المهارات الإ
�ف

ي من تقتيل سورياىلي غداه التطرف وسقته اليقينيات  ي العالم العر�ب
ما يجري �ف

نسان الجسدية والروحية جاء نتيجة تغييب الشعر،  والستهانة بقيمة الإ
ل بإفراط. إنه حصاد أزمنة سادت فيها  ي المتطرف أو الُمؤوَّ

واستحضار النص الديىف
ي الخرافة. كما أسهمت 

هذه المعادلة: النخبة تكتب وتقرأ الشعر، والعامة غارقة �ف
ي تصور الشاعر دائماً كدرويش 

ي الباد العربية، والىت
بوية �ف ي ذلك المناهج ال�ت

�ف
ي بيع الكام. وهذا بالطبع انعكس سلبياً عى 

، أو كتاجر ممعن �ف ي
ي الفيا�ف

تائه �ف
ي الرتقاء بالذوق والسمو بالعقل والوجدان. ولعل مكانة الشاعر 

الشعر وأدواره �ف
ته المجلة  ا عما يجري عندنا، فحسب استطاع طريفة نرش ي الغرب ل تختلف كث�ي

�ف
جم رشيد بنحدو ضمن  الفرنسية الخاصة بالشعر caractères، وأعده الناقد والم�ت
اير/  ي الثقافية«، عدد ف�ب ي زمن الاشعر« الذي صدر عن مجلة »د�ب

كتاب »الشعر �ف
ي الحضيض، وبذلك ما ينعكس 

شباط 2016، يتضح أن مكانة الشعر حاليا توجد �ف
ي  أيضا عى مكانة الشاعر. فعى سبيل المثال، يقول الشاعر فلورنس فوكوم�ب

ي المجتمع؟(: 
ي اعتقادكم موقع الشاعر �ف

مجيبا عن سؤال )ما هو �ف

ي المجتمع، لأن الشعر ل يحظى بوجود 
»أعتقد أن للشاعر موقعاً هامشياً �ف

ي المجتمعات الصناعية، عى غرار أي نوع من الممارسات المجانية. ولن 
فعىي �ف

ورة لدى جميع الناس...  تتغ�ي هذه الوضعية ما دام الشعر خارج مجال الرف
ونها  ي تخفيض ثمن الدواوين الشعرية، لأن الذين يش�ت

ل أرى مثا أية فائدة �ف
ي تتحمل كل الأثمان من أجل أن يكون 

ف إىل الأقلية نفسها الىت سيظلون دوماً منتم�ي
ي بيوتها«5..

الشعر �ف

: )هل ينبغي  ف ي الكتاب نفسه ووجه للشعراء المستجوب�ي
وعن سؤال ورد �ف

ار  ي خدمة السياسة أم مستقا عنها؟(، ننتقي جواب الشاعر ج�ي
للشعر أن يكون �ف

ي الغالب. ليكن الشعر 
بوشولييه الذي يقول فيه: »ما هي السياسة؟ ضجيج خادع �ف

ريحا عاصفة أبدا ل تكذب. القصيدة تقول ريح التاريخ، ل ريح السياسة«6. ولعل 
ل صفحات طويلة مما كتب عن موضوع عاقة  ف هذا الجواب الموجز والذكي يخ�ت

ي الشعر. والقارئ المعارص مطالب بأن ير�ت 
ام �ف ف الشاعر بالمجتمع، وعن قضية الل�ت

ي تواصل ُمْجٍد مع الشعر والشعراء.
إىل مثل هذه التصورات إذا كان يرغب فعا �ف

ي مجلة ذوات - ملفاً عن أزمة تداول الشعر 
ويسعدنا اليوم أن نخصص - �ف

ي إشعال جذوة الأسئلة من جديد، وإعادة النقاش 
ي ذلك رغبة �ف

وتلقيه، تحذونا �ف

اير 2016، ص 28  ، عدد شهر ف�ب ي ي الثقافية، ظىب ي زمن الاشعر ـ منشورات مجلة د�ب
5 - الشعر �ف

6 - المرجع نفسه، ص 79 

أولت نظريات جماليات 
التلقي، منذ انبثاقها 
عناية خاصة للنص 

وقارئه، بحثا عن توفير 
األجواء المالئمة لقراءة 
النص بشكل يجعلها 

قراءة تفاعلية
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إىل سالف عهده، لكن مع تحديث للمفاهيم يراعي مختلف التحولت والتبدلت 
ه من  ي القول الشعري وغ�ي

ي مست مجتمعنا وحضارتنا وأفرزت أنماطا جديدة �ف
الىت

اح إجابات يكون بمقدورها تصحيح كث�ي  الأنواع الفنية والأدبية، كما ير�ت إىل اق�ت
ي نقاشات كانت تعوزها الموضوعية والتمثل العلمي 

ي سادت �ف
من المغالطات الىت

للوقائع.

ف بخوضهم غمار  ي هذا الملف شعراء ونقادا عربا معروف�ي
وقد استضفنا �ف

ي ما يبدعون من نصوص شعرية، أو ما يغنون به 
الحداثة الشعرية، سواء �ف

الساحة الأدبية العربية من كتابات نقدية موازية. وقد حاول كل واحد من جهته أن 
ي بيئته 

ي المعارص وتلقيه بالشكل الذي يراه سائدا �ف يناقش أزمة تداول الشعر العر�ب
ي شعبان يوسف ظواهر 

الخاصة أو العامة. فقد طرح الشاعر المري السبعيىف
ف ظواهر شاذة ومؤقتة محكومة  ا ب�ي ف ، مم�ي ي ي الوطن العر�ب

ي مر و�ف
تلقي الشعر �ف

بمستجدات العر التكنولوجية، وما ترتب عن ذلك من وجود أنواع زائفة من 
ي صونها سمعة 

ف ظواهر طبيعية ساهمت �ف نصوص شعرية ومن أشكال تلقيها، وب�ي
ف الذي ر�ب ـ عى مر الوقت ـ جمهورا خاصا  بداعي المم�ي الشعراء ومسارهم الإ

ومواظبا عى تلقي أعمالهم وحضور أمسياتهم. وقد حاولت مقالة شعبان يوسف 
ي البداية: »أي من هؤلء 

ح أجوبتها عن السؤال المفصىي الذي طرحه �ف أن تق�ت
القّراء الذين يحددون رواج أو انحسار نوع محدد من الشعر؟«.

ي أحمد شهاب أن يتحدث عن أوجه أزمة تلقي 
واختار الشاعر والناقد العرا�ت

ي المعارص مرجعاً ذلك إىل أسباب تتصل بطبيعة الشعر ذاته،  الشعر العر�ب
بوية والجامعية. كاشفا عن  ي ونمطية المؤسسات ال�ت وأخرى تتصل بالمزاج العر�ب
ميل الناس إىل استسهال تلقي الشعر عى الطريقة القديمة، عندما كان المتلقي 

ي للقصائد. والحال أن تطور النص  ل يبارح منطقة الستهاك السهل والسلىب
ي المعارص ودخول اللغة الشعرية منعطفا جديدا استلزم وجود  الشعري العر�ب

بوية  تلقٍّ مغاير مسنود بمرجعية كافية ورؤية متطورة للجمال، ودعا المؤسسات ال�ت
ي التوجيه والتأط�ي البيداغوجي من شأنها أن 

اتيجية �ف والجامعية إىل وضع اس�ت
ي درس الشعر.

ا من الأعطاب المنهجية �ف تصحح كث�ي

ي نادر، فقد سلكت مسلكا تطبيقيا، فاختارت أن  أما الناقدة اللبنانية نايلة أ�ب
ي  ها عى تجربة الشاعر العر�ب ف ي تلقي الشعر، من خال ترك�ي

ح علينا نموذجا �ف تق�ت
ي كتابة الشعر وتدعيمها بأعمال نقدية موازية. ولعل هذا الشاعر 

بل داغر �ف �ش
حه  يدعو إىل رفع درجة التلقي لكي تصبح موازية للمفهوم الفلسفي الذي يق�ت

للشعر، عندما يقول بإبداعية واضحة: »الشعر هو أن أكون، من دون عمر، من 
ي اللحظة عينها مثل أبد، مثل فسحة الضيف 

دون ماض، من دون مستقبل، �ف
ف النص  ا من دهال�ي ي نادر كث�ي ء قراءة الناقدة نايلة أ�ب ي

ي الصيف«. وهكذا ت�ف
�ف

ف الكشف عن  ف التأمل الفلسفي للنصوص، وب�ي المعتمة، وهي تزاوج منهجيا ب�ي
ي تجعل النصوص جديرة بتحليقاتها الجمالية.

المدخرات اللغوية الىت

، صاحب تجربة  ي
ي رشيد المومىف ي الختام الشاعر المغر�ب

ويحاور الملف �ف
، وتستمر  ي

بداع الشعري تعود إىل بداية السبعينيات من القرن الما�ف ي الإ
طويلة �ف

ي الكتابة النقدية عن الشعر مستلهما فيها 
إىل الآن، وصاحب تجربة أخرى �ف

مقومات الحداثة الشعرية، ويمكن اعتبار أعماله النظرية والنقدية مفاتيح مهمة 
ي اختار منذ بداياته أن يخلص فيها للغة الشعرية 

للدخول إىل عوالمه الشعرية الىت
ي عوالم رموزها. والشاعر رشيد 

يحاء والتوهج �ف المؤسسة عى التكثيف والإ

ملف العدد 

القارئ المعاصر 
مطالب بأن يرقى إلى 

مثل هذه التصورات إذا 
كان يرغب فعال في 

تواصل ُمْجٍد مع الشعر 
والشعراء
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ي لوحاته عى إقامة حوارية خاصة 
، بالإضافة إىل ذلك، فنان تشكيىي يركز �ف ي

المومىف
ف موضوعات هذه اللوحات ودللت نصوصه الشعرية. وقد حاول الحوار أن  ب�ي

ي ما 
ي يطرحها النص الشعري المعارص �ف

شكاليات الىت فصاح عن الإ يستدرجه إىل الإ
ي 

ي ينبغي أن تراعى �ف
فصاح كذلك عن بعض مامح التلقي الىت يتصل بتداوله، والإ

ي المعارص. قراءات الشعر العر�ب
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ي من أزمات طاحنة، تاحقه 
يس جديدا عى الشعر العر�ب أن يعا�ف

ّ عن نفسه بشىت الطرق، ونحن ل نستطيع  أينما وجد وتّنفس وع�ب
« هكذا دفعة واحدة، لأننا إزاء أنواع  ي أن نقول »الشعر العر�ب

من الشعر، منها العامي، ومنها الفصيح، ومنها العمودي، ومنها 
ي، ولكل من هذه الأنواع مشاكله وقضاياه وأزماته وتعقيداته  ، ومنها الن�ش التفعيىي

الخاصة.

ومما لشك فيه، أن هناك أنواعا من هذا الشعر تكاد تكون انقرضت عى 
ي تتنفس فيها بحريّة وسام، ولكن 

المستوى الواقعي، ول تجد البيئة المناسبة الىت
البعض يتعامل معها كنوع من التدليل لأجدادنا الذين مازالوا يعيشون، ولكنهم 
عان الرسمي للنهاية المتوقعة - حتما - لهؤلء الأجداد،  ي كل دقيقة الإ

ينتظرون �ف
وهنا نستطيع أن نقيم كل مراسم الحداد المطلوبة، لعزيز كان سندا وعمود 

ي يوم من الأيام.
حكمة �ف

ولأن الشعر ليس له حقوق دفاع أدبية مقننة، سوف ناحظ أن جميع الأنواع 
ف كتابة  ي الساحة دون ضوابط أو روابط، ونحن ل ندعو هنا لتقن�ي

الشعرية ترعى �ف
ه وتسويقه وترويجه، ولكن هناك مساحات القّراء قد قامت بهذا  الشعر ونرش

الدور عى خ�ي ما يرام.

وهذا الأمر يدفعنا بالتاىلي لكي نتساءل: »أي من هؤلء القّراء الذين يحددون 
رواج أو انحسار نوع محدد من الشعر؟«.

ي العام، فىي تجربة - من تجارب -، أعتقد أنه من 
ي أعمل بالعمل الثقا�ف

ولأنىف
ف الذي نريد إيضاحه، وهذه التجربة-  المفيد نقلها هنا، وهي ل تخرج عن الم�ت

«، ضمن أنشطة معرض  ي
الواقعة حدثت عندما كنت أضع برنامج »المقهى الثقا�ف

ت أن أدعو أحد الشعراء الشباب1، وهذا الشاعر  القاهرة الدوىلي للكتاب، واخ�ت
ف بالأدب والثقافة، بل يكاد يكون نكرة،  يكاد يكون مجهول تماما لدى المشتغل�ي

”، الصادر عن دار دّون، بالقاهرة سنة 2015  ي
1 - يتعلق الأمر بالشاعر زاب ثروت، وديوانه “حبيبىت

ملف العدد 

الشعر العربي 
في 

مفترق الطرق

لـ

بقلم: 
شعبان يوسف

شاعر وكاتب مري
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ملف العدد 

وكان ميعاد الندوة محددا من الساعة الثالثة ظهرا، حىت الخامسة، وكانت المفاجأة 
ة صباحا، وحىت  أن جمهور هذا الشاعر بدأ يتوافد عى القاعة منذ الساعة العا�ش

الثانية ظهرا امتاأت القاعة بآلف من جماه�ي هذا الشاعر، والمدهش أن فريقا من 
ة، وقف أمام المنصة حىت يعمل عى تنظيم عملية  الشباب يصل إىل أك�ش من عرش
التوقيع، والأك�ش إدهاشا أننا لم نستطع إدخال الشاعر من الباب الأمامي للخيمة، 

دخاله إىل القاعة، ول بد أن أقول إن الشاعر قوبل بهتافات  فصنعنا ثقبا يتسع لإ
ي 

مدّوية لتحيته، وحدث مشهد لم أره من قبل، إذ كان جمهور الشاعر الذي يقف �ف
القاعة، يرفعون الكتاب بأيديهم إىل أعى.

ي الكب�ي  ي التوقيت نفسه، كان هناك لقاء مع الشاعر العر�ب
ي قاعة أخرى �ف

و�ف
أدونيس، بالطبع كان جمهور أدونيس المعروف والجاهز، والذي تكّون ع�ب 

ا  ي كله، ومرجعا كب�ي ي الوطن العر�ب
ي كان أدونيس نجما باسقا �ف

ف الىت ات السن�ي عرش
لحركات شعرية كاملة؛ ولكن كان جمهور أدونيس ل يقارن إطاقا بجمهور الشاعر 
الشاب الذي كادت الخيمة أن تتحطم من فعل التدافع العنيف لحضور فاعليته 

الشعرية.

، وهناك من هاجموا  ف ا من الكّتاب والنقاد والصحفي�ي بعدها أثار الأمر كث�ي
وه ظاهرة مزورة، وغ�ي أصيلة، ول يمكن قياس قيمته، بحجم  هذا الشاعر، واعت�ب

جمهوره الواسع، لأن هذا الجمهور، جمهور مؤقت، حيث أنه يدور حول المرحلة 
ين، أو بعدها بقليل، وكان من أهم الذين كتبوا  ي تشارف عى العرش

العمرية الىت
ي عزّت القمحاوي، ونادى بقراءة المشهد جيدا، 

عن هذه الظاهرة، الكاتب الروا�أ
بدل من الهجوم عليه، أو تجاهله، وكأنه لم يكن2.

وكانت الدروس الىت أدركتها بعد هذا الحدث الذي تكرر مرة أخرى مع 
شعراء آخرين، ونشأت دور نرش خصّيصا لخدمة أغراض هذه الظاهرة. ويكفي 

ف أو ثاثة، حىت تحقق ربحا معقول لها،  أن تصدر إحدى هذه الدور، ديوان�ي
وكذلك شهرة واسعة لها، حيث إن العدد الذي يباع �ف مجمل حفات التوقيع 

ين ألف نسخة، أول هذه الدروس أن الأمر أصبح ظاهرة بالفعل،  يتعدى العرش
ول يقتر عى شاعر واحد فقط، بل امتد الأمر ليشمل آخرين، مما يجعلنا نؤمن 
، فهو دراسة  ي

ون من النقاد. أما الأمر الثا�ف بأن الشعر لم ينته تماما كما يرّوج كث�ي
يحة  ي »تستهلك« هذا النوع من الشعر؛ تلك الرش

يحة الثقافية والعمرية الىت الرش
اق  ي أهملها الشعراء، وأهملوا توجهاتها، ولم يستطع الشعراء الراسخون اخ�ت

الىت
جدارها السميك. وبالطبع سنصل إىل النقطة الثالثة، وهي أن الشاعر أصبح 

ي توجهه، وكذلك فهو يطبقها، ويظل يدافع 
مرتبطا ببضعة مفاهيم فنية، هي الىت

ي 
، والىت عنها دون أد�ف مناقشة لها، وعما بمقولة رائد علم الجتماع ماكس في�ب

ي حياته عليها، 
نسان يظل يخلق لنفسه مجموعة من المبادئ، ثم يبىف تؤكد أن الإ

وبالتاىلي من الممكن أن يدافع من أجلها، حىت لو وصل الأمر لنهايته، وهكذا يفعل 
ي انبنت عليها تجاربهم، ونظل نقرأ لهم 

الشعراء، فهم ل يراجعون المفاهيم الىت
، وكأن هذا الأمر يعّد فضيلة تستحق  ف ات السن�ي وا أفكارهم منذ عرش ّ أنهم لم يغ�ي

الدفاع عنها.

ي أن هؤلء »الشعراء - الظاهرة« ودور النرش والجمهور 
يتلخص الأمر الرابع �ف

ي أطر تسويقية واسعة، حىت لو تحّول 
يتحركون معا، ويعملون بشكل منظم، �ف

ف 2015-02-09  ف أدونيس وزاب ثروت ـ جريدة المري اليوم عدد يوم الثن�ي 2 - عزت القمحاوي ـ ثقافتنا.. ب�ي
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أنواع من الشعر، ولكل 
من هذه األنواع مشاكله 

وقضاياه وأزماته 
وتعقيداته الخاصة



٢٠

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

الأمر عندهم إىل حالة من التسليع، إنهم ل يتورعون عن تسليع الشعر، حىت 
مجت فيها  ي ت�ب

لو زعموا غ�ي ذلك. وهذا بالطبع، يختلف تماما عن الحالت الىت
الحركات الشعرية السابقة ع�ب عقود وأجيال سابقة، وبالتاىلي فالأمر هنا يتعلق 

بأخاقيات التسويق والدعاية والرواج، وتظل الفكرة المهيمنة عى الشعراء 
هم أن تبحث عنهم، وبالطبع  القدامى، هي أنهم يكتبون فقط، وعى جماه�ي

فالأمر ليس كذلك تماما، ولكنه قريب.

ي أؤكد 
ف القضية نفسها، ولكنىف سيظن البعض أن تلك السطور ل تتعلق بم�ت

، فهناك أمر لبد من إدراكه، وهو أن الشعراء الجدد،  ف ي لم أخرج عن الم�ت
عى أنىف

ا من المقولت والنظريات والصياغات الفلسفية لماهية الفن عموما،  تخففوا كث�ي
والشعر خصوصا، وبالتأكيد فهم يكتبون ما يناسب الجمهور، ولكننا لن نعدم 

لديهم فكرة هنا، أو صياغات فنّية بديعة هناك، وربما فهم ل يتعاملون مع الأمر 
ي طرحتها الأجيال 

عى أنه رسالة خالدة، فهم متخففون تماما من التعقيدات الىت
السابقة. ولذلك فهناك ما يشبه القطيعة الكلّية عن الأجيال السابقة؛ قطيعة 

تشمل شكل الكتابة ومحمولتها الفكرية والسياسية، وكذلك فجمهور هؤلء ل 
يتقاطع مع أولئك عى الإطاق. وهكذا تظل السلسلة الرابطة تتمزق، حىت أننا 

ي 
ي كث�ي من الأحيان نقرأ لهؤلء الشعراء الجدد، كتابة تشبه الخواطر السّيارة الىت

�ف
يكتبها البعض عى مواقع »التواصل الجتماعي«. وهذا الأمر بالتحديد، يحّدد 

ي العقود السابقة 
ثقافة المستهلك الجديد للشعر، هذا المستهلك الذي تعرّض �ف

، وتجريف فكري كاسح. ي
لعمليات تسطيح ثقا�ف

ولاأسف، نضطر لستخدام مفردة »المستهلك«، لأن الأمر أصبح هكذا 
بداعي  عامية تقيس قيمة »المنتج« الإ بالفعل، وأصبحت الدوائر النقدية والإ

بداعي الجديد، ل يقاس بالتجارب  بحجم التوافد عليه، ولأن هذا »المنتج« الإ
بداعية الشعرية السابقة، فهو ل يوضع �ف تطور الحركة الشعرية، ولذلك  الإ
ون أن الحركة الشعرية توقفت عند الشاعر أمل دنقل، مثلما كتب  يعت�ب كث�ي

 ، جابر عصفور أك�ش من مرة. وعندما كتب عن أحد الشعراء من أبناء الجيل التاىلي
ي تجربة واحد من جيل 

كتب تحت عنوان دال »زمن الرواية«، وقدم قراءة �ف
السبعينيات، وكان الشاعر هو محمد سليمان. ثم ناقش شاعرا آخر من الجيل 
ذاته، ولكنه أرّص عى تمزيقه وتسخيف تجربته، وإن كانت تجربة ذلك الشاعر 

الأخ�ي متوسطة القيمة، ولكنها ل تخلو تماما من قيمة، عى عكس ما وصفها الناقد 
ّ مقولة »زمن الرواية«، بل خّصص كتابا ضخما حمل  ، والذي انتهى وتبىف الكب�ي

ذلك العنوان3، الذي أصبح شعارا فيما بعد.

ي سعدي يوسف، 
ومن ثم اتجه شعراء كبار لكتابة الرواية، ومنهم العرا�ت

ماراتية  ي عباس بيضون5، ثم الإ
فكتب روايته »مثلث الدائرة«4، وبعده اللبنا�ف

ين  ميسون صقر6، والمري عاء خالد7، وكّر الخيط ليشمل شعراء وشاعرات كث�ي
ي إبراهيم 

ي عىي المقري، والفلسطيىف
مثل سه�ي المصادفة، وصبحي موىس، واليمىف

نرهللا. وهناك سلسلة ل يسهل حرها كتبت، وتكتب دخلت عالم الرواية، 
والأك�ش غرابة أنهم تركوا بالفعل ساحة الشعر، وهجروها تماما.

3 - جابر عصفور ـ زمن الرواية، دار المدى للطباعة والنرش والتوزيع ـ دمشق 1999
4 - سعدي يوسف ـ مثلث الدائرة ـ دار المدى للطباعة والنرش والتوزيع ـ دمشق 1994

وت 2013 ، ب�ي ي
5 - أصدر الشاعر عباس بيضون مجموعة من الروايات لعل أحدثها: ساعة تخىي ـ دار السا�ت

6 - ميسون صقر ـ ريحانة ـ روايات الهال، العدد 649، سنة 2003
وق، القاهرة 2009 7 - عاء خالد ـ ألم خفيف كريشة طائر، دار الرش

ملف العدد 

إن »الشعراء- الظاهرة« 
ودور النشر والجمهور 

يتحركون معا، ويعملون 
بشكل منظم، في أطر 
تسويقية واسعة، حتى 
لو تحّول األمر عندهم 
إلى حالة من التسليع
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بالطبع، هذا ل يجعلنا نقول بأن هذه العامات هي مقدمات طبيعية 
ي أعزو 

ية، ولكنىف ي أصيل، وله ارتباط أق� مع الغريزة البرش لنهايات جنس أد�ب
ي 

ة، فالذين شاركوا �ف بالفعل تلك الأحوال المتدنية لحال الشعر، لعنارص كث�ي
ون، منهم أجهزة ومؤسسات، ومنهم أفراد من النقاد  »محاولة« قتل الشعر، كث�ي

المؤثرين، والشعراء الذين لم يستطيعوا أن يرتفعوا إىل سقف الرواية المعارص بما 
كتبوه من روايات. وكل ما فعله هؤلء الشعراء، أنهم أهدروا طاقاتهم الشعرية 
ي كتابة ما استطاعوا أن يكتبوه من �ود ليست عى ما يرام، ونحن ل نستطيع 

�ف
أن نضع رواية سعدي يوسف - مثا- �ف حركة تطور الرواية العربية، مثلما فعل 
الروائيون الراسخون، مثل نجيب محفوظ أو حنا مينة أو الطاهر وّطار أو عبد 

ف عرب كبار ومؤثرين. وستظل  هم من روائي�ي ي الراهب وغ�ي
الرحمن منيف، أو ها�ف

وات الفنية. ول أعرف  ف غالبية نتاجات أو نزوات الشعراء الروائية معلقة �ف سياق ال�ف
ي حركة تطور الرواية.

نماذج روائية لشعراء، تركت آثارا عظيمة �ف

هناك نقاد لم يفعلوا مثلما فعل جابر عصفور بالضبط، ولكنهم فعلوا مثله، 
ولكن عى نحو آخر، أي أنهم طبقوا مقولة »زمن الرواية« بهجرتهم الواضحة لنقد 
ي هذا المجال الدكتور 

ز �ف الشعر، إىل تكريس وتكثيف جهودهم لنقد الرواية. وي�ب
ي نقد 

والناقد محمد عبد المطلب، وله - سابقا- ما يزيد عن خمسة عرش كتابا �ف
، لحظنا أنه خّصص جّل  ي

الشعر المعارص والقديم، ثم مع رواج الجنس الروا�أ
. ي ي مر والعالم العر�ب

ي تصدر �ف
إنتاجه النقدي للروايات الىت

ي عملية 
ة �ف ة وكب�ي ي تلعب أدوارا كث�ي

كذلك مؤسسات التعليم العربية، الىت
ي يدرسها 

الستبعاد المتعسفة للشعر، فليس من الطبيعي أن كتب النصوص الىت
طّاب الثانوي، تنطوي عى نصوص تكاد تكون منمطة، والأك�ش إمعانا �ف التعنت، 

ي 
ح المدرجة �ف تلك الكتب، وبالتاىلي هي الطريقة نفسها الىت ي طريقة الرش

يكمن �ف
- كما هو معروف- يلقون دروسهم،  ف يطبقها المعلمون، فضا عن أن هؤلء المعلم�ي
ي أسوأ حال، وهذه ليست حالت فردية، بل يصل الأمر إىل مستوى الظاهرة، 

وهم �ف
وأعتقد أن واضعي سياسات التعليم لو استطاعوا أن يلغوا دروس الشعر لفعلوا 

ي العيون، ولو نظرنا إىل النصوص المختارة، 
ذلك؛ ولكنهم يحاولون ذّر الرماد �ف

ي مر مثا- هو آخر جيل تتعامل معه تلك 
سنجد أن صاح عبد الصبور - �ف

المؤسسات، وبالتاىلي فنحن ل ننتظر من هؤلء الطّاب سوى الكراهية »العمياء« 
لذلك النوع من الفنون، وهو الشعر المقرر عليهم، والمدرج كمادة دراسية، ليس 

ي زيادة درجات النجاح.
لها أد�ف قيمة، سوى أنها تساعد الطالب �ف

وليس من الجديد أن ناحظ التكثيف الشديد الذي تلعبه المؤسسات 
ي إنشاء مسابقات ضخمة للروايات والقصص 

الحكومية، وغ�ي الحكومية، �ف
ي مجال الشعر، فقط نشاهد تلك المسابقات البائسة 

ة، ول نلمس ذلك �ف القص�ي
ي نشاهدها عى الفضائيات، وتعمل عى تكريس الشعر العمودي، تحت 

الىت
عناوين فضفاضة، مثل شاعر المليون، وأم�ي الشعراء وهكذا. ول أعتقد أن النقاد 

ي العالم 
ي التحكيم، معنيون تماما بفكرة تطوير الشعر وحركته �ف

الذين يساهمون �ف
، بينما ل نجد تلك الفضائيات تقدم برنامجا ثقافيا أو شعريا يجذب إليه  ي العر�ب

الجمهور. ربما تحاول فضائية هنا أوهناك الآن استعادة مجد الشعر، ع�ب إنشاء 
نقاذ ما يمكن إنقاذه. ف لإ برنامج أو اثن�ي

ا  ومن الطبيعي أن تكون كل العنارص الفائت ذكرها هنا، مرتبطة ارتباطا كب�ي
بالمناخ السياىسي والجتماعي العام، ذلك المناخ الضاغط والمعادي بشكل واضح 

ملف العدد 

أعزو األحوال المتدنية 
لحال الشعر، لعناصر 

كثيرة، فالذين شاركوا 
في »محاولة« قتل 

الشعر، كثيرون، منهم 
أجهزة ومؤسسات، 

ومنهم أفراد من النقاد 
المؤثرين
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ملف العدد 

للثقافة، وبالأخص فن الشعر. وربما تكون الروايات ليست معرضة لما يتعرض 
ي نأمل أن تكون 

ي تروج الآن، ليست هي الروايات الىت
له الشعر، لأن الروايات الىت

ي الصدارة، ولكنها روايات تخدم المناخ العام بامتياز، فهي مجرد »حواديت« 
�ف

ي الواقع.
ة مع ما يحدث �ف ونمائم وأفكار سياسية وعجائبية، ولها اشتباكات كث�ي

ي تحتاج إىل سيكولوجية للتلقي، تختلف عن تلك الحالت 
وربما الأشعار الىت

ي ما أسموه 
المعارصة من القّراء والجمهور، ولو لحظنا أن ذلك الجمهور كان يردد �ف

ي تبدأ بـ: 
، وهي الىت ي ي قصيدة الشاعر التون�ي أبو القاسم الشا�ب ثورات الربيع العر�ب

فال بد أن يستجيب القدر إذا الشعب يوما أراد الحياة 

(، كانت قصيدة عبد الرحمن الأبنودي »أحلف  ي
ي ثورة 25 يناير )كانون الثا�ف

و�ف
ي غّناها عبد الحليم حافظ أثناء 

ابها« هي الأك�ش ترديدا، وهي الىت بسماها وب�ت
نكسة 1967، أي أن جمهور الشعر - �ف المعىف القديم، ومستهلكيه - بالتعريف 

المعارص. وهاتان القصيدتان أذكرهما عى سبيل المثال، ولكن كل أشكال الشعر 
ي تخدم 

الأخرى ضاعت تحت أقدام العنف والحماسة، وأصبحت القصائد الىت
ذاعات  ي الإ

ي تتى �ف
ي هي الرائجة، وهي الىت

الغرض السياىسي والمبا�ش والتحري�ف
ي الحركة الشعرية، تحولوا 

والندوات والفضائيات؛ حىت الشعراء الذين كانوا أرقاما �ف
ي 

ف �ف ف�ي إىل »هتيفة«، وحامىي ومروجي شعارات، وراحوا ينافسون الشعراء المح�ت
هذا المجال.

ات ما بما يكتبونه  حىت لو سلمت النوايا عند الشعراء، وأرادوا أن يحدثوا تأث�ي
وا بماهية الشعر ومعناه ورسالته، وأنا أعتقد  ّ

من قصائد تحريضية، إل أنهم أرصف
ي تنّص عليها برامج الأحزاب السياسية، 

أن الشعر له رسالة، ليست تلك الرسائل الىت
ي 

ي تقال �ف خفوت، و�ف
ي أجندة الناقد الأيديولوجي، ولكنها الرسالة الىت

أو نجدها �ف
همس وتأمل، لكن من سوف ينصت لتلك الأصوات الشعرية الخافتة والهامسة 

تحت قوس الشعارات الهادرة والعنيفة، ومن سوف يجد وقتا للتأمل والستغراق 
ي ل تصدر إل 

وخة، والىت عامية المرش ي ظل الماكينات الإ
ي تجربة روحية عميقة، �ف

�ف
أصوات الحروب والمعارك الضارية؟!!

قليمية، لتصبح  طارات الإ ي تجاوزت الإ
وبالطبع، فزوال مثل هذه الحالت الىت

ي أحلم بذلك، أو أتخّيل، سوف 
ي - حتما- ستنتهي، أو أنىف

مناخا عالميا وكونيا، والىت
بداع الشعر، ومناسبة كذلك لتلقيه، فالمرسل والمتلقي  ي بمناخات مناسبة لإ

يأ�ت
، فالنماذج الأك�ش رواجا وسوادا وتعميما، نماذج  الآن �ف أسوأ الأحوال، وبالتاىلي
تنتمي لذلك العر الضاري، ذلك العر المتوحش، والذي سيتم تقويضه، 

ية قادمة ل جدال عى فصل تاريخي آخر، للخروج من هذه  ولبد أن البرش
ي تآمرت عى الشعر ومبدعيه ومتلقيه ونقاده ولجانه ومؤسساته - إذا 

المهزلة الىت
صّح أن تكون للشعر مؤسسة-. فا يمكن أن يحتمل البرش ذلك العالم الضاغط 

والملوث بالن�ش البغيض، ذلك الن�ش الذى يطّل علينا من شاشات التلفزيونات، ومن 
إذاعات الحكومات الفاشلة، ذلك الن�ش الذي يمزج الخ�ب الرديء، بالجملة الروائية، 

وبالمشهد المرحي.

ف عاما الماضية، ومنذ أن دق السياب ونازك المائكة  عى مدى السبع�ي
ي وأدونيس وصاح عبد الصبور وآخرون، نواقيس الحداثة 

ولويس عوض والبيا�ت
ي تواجه الشعر مستحكمة، وإن كانت انفراجات قليلة 

الشعرية، والأزمات الىت

ملف العدد 

ربما تكون الروايات 
ليست معرضة لما 

يتعرض له الشعر، ألن 
الروايات التي تروج اآلن، 

ليست هي الروايات 
التي نأمل أن تكون في 
الصدارة، ولكنها روايات 

تخدم المناخ العام 
بامتياز
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تحدث هنا وهناك. وإذا كان العرب واجهوا تلك الأزمات الطاحنة منذ أواخر 
ين، وذلك نتيجة لانحطاط السياىسي  ، حىت بزوغ القرن العرش العر العباىسي

الذي عاشه العرب عى مدى سبعة قرون، وانفرجت الأزمة الشعرية مع قدوم 
البارودى ومن تلوه، أعتقد بأن زوال أو اضمحال المناخات السياسية الحاكمة 
ي 

ي مجتمعاتنا العربية، سيكون بادرة قوية لعودة الشعر مرة أخرى محمول �ف
�ف

القلوب!

ملف العدد 

أعتقد بأن زوال أو 
اضمحالل المناخات 
السياسية الحاكمة 

في مجتمعاتنا العربية، 
سيكون بادرة قوية 

لعودة الشعر مرة أخرى 
محموال في القلوب!
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نسان الأول زهرتَه إىل زوجته المنتظرة، بدأ الشعر،  ندما حمَل الإ
نسان يمّد الجسور  بدأت القصيدة الأوىل، وظل الشعر صديق الإ

ف فرحه وحزنه وابتسامته ودمعه، ويأسه وأمله، هو رغيفه عندما  ب�ي
ُ بالنعمى، ولقد كان العرب يعلقون  ّ يجوع وأغنيته عندما يُبرش
سام، أو يعلقونها عى جدران قلوبهم  أشعارهم عى جدران كعبتهم قبل الإ

. ف بالحفظ والستظهار، ويشّبهون قصائدهم بالعْلق الثم�ي

إنهم يقرنون الشعر بأغى ما لديهم، ويحتفلون عندما يولد عندهم شاعر؛ 
فالشعر صديقهم وديوانهم، كيف أصبح الشعر اليوم غريباً؟ حىت دخل تلّقيه 

ف الشاعر الحديث  اق أو العزوف عنه، فثمة أزمٌة نشأت ب�ي مرحلة الأزمة والف�ت
والمتلّقي أزمة حقيقية وليست مفتعلة، هي صعوبة تلقي الشعر الحديث؛ حىت 
ّ الحديث  ي ف الشاعر ومتلقيه؛ ليصل الأمر إىل تهميش الشعر العر�ب نمت فجوة ب�ي

كلِّه، فُدور النرش اليوم تعزُف عن نرش هذا الشعر إّل عى نفقة الشاعر بحجة أن 
ها من فنون الأدب، فقد صار المؤلف يتنازل  القارئ صار يّتجه إىل الرواية، أو غ�ي

عن جميع حقوقه، أو ير�ف بحقوق رمزية إزاء نرش كتابه.

ل يخفى أن هذه الأزمة لها أسباب عديدة ومتداخلة منها ما له عاقة 
بالمتلقي، ومنها ما له َعاقة بالشاعر ذاته، وأسباب أخرى تُمّت بصلة إىل المؤسسة 

ي ذلك الجامعات والمعاهد. 
بوية بما �ف ي مؤسساتها ال�ت

ي تعتمدها �ف
والمناهج الىت

ولعّل روح التشبث بالشعر القديم والدعوة إىل التشبع به واستظهاره، وما تنطوي 
ته، هي  عليه هذه الثقافة من التعود عى نمط من الشعر معروف بغنائيته ومبا�ش

، بل تصل إىل أبعد  ي ي تربط الشعر الحديث بالأجنىب
ي أشاعت تلك الثقافة الىت

الىت
من ذلك، باتهام الّشعر الحديث كّله بالعمالة »لم يكن سهاً مجابهة هذا المنحى 

الشعري كان له من ذاته ما يدعمه: براعة الصنع وأناقته وكان له ما يدعمه كذلك 
ي الذوق العام: النظر إىل الشعر من حيث هو وسيلة إبهاج وإطراب، ومن حيث 

�ف
ي توف�ي مناخ 

ي نفسه ما يساعد �ف
ي الما�ف

هو زخرف وزينة، ويجد هذا المنحى �ف
ي الحارصف واستقباله بارتياح ومتعة«1. وثمة من يرى أن الشعر الحديث 

لنتشاره �ف

وت 1993 ص 83 1 - ها أنت أيها الوقت: أدونيس دار الآداب ط1 ب�ي

أزمة تلّقي 
النص الشعري 

المعاصر

عـ

بقلم: 
د. أحمد شهاب

ي
شاعر وناقد عرا�ت

ملف العدد 
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ي أخطاء فادحة باعتماده الغموض والهلوسة؛ الأمر الذي جعل الشعر بعيداً 
وقع �ف

عن هموم المواطن المغلوب عى أمره، الجائع الذي يجري وراء لقمة العيش 
اء ديوان شعر. وإذا استطاع ذلك، فهو ل يجد فيه ما يتواشج مع  ول يستطيع �ش
همومه2. فهل أصبح الشاعر الحديث بمعزل عن جمهوره بسبب ثقافته وطموحه 

وتطلعه إىل بناء قصيدة ذات منحى أسطوري ورمزي ودرامي، يتوزع فيه صوت 
الشاعر عى أصوات مختلفة؟

سام يرى القصيدة ثمرة تُجىف بسهولة، أو  يرى أدونيس أن المتلقي قبل الإ
ناقة ذلول، كان يطلب من القصيدة أن تكون سهلة، حيث يقدر أن يسيطر عليها 
فكرياً، وأن يتملكها بأدواته المعرفية لهذا ينفر من كل قصيدة ل تستجيب لهذه 
الرغبة ُمطلقاً عليها صفة الصعوبة، وهي صفة كانت تحمل شيئاً من الّذم وكان 

ي الغالب هو ابن 
الشاعر الصعب يوصف بأنه ينحت من صخر3، والمتلقي اليوم �ف

ذلك المتلقي الذي كان يطلب السهولة؛ فهو يريد القصيدة واضحة وقد اعتاد أن 
، فما  ي بسيط سوف يصل إىل هذا المعىف

ي قلب الشاعر. وبكّد ذهىف
يكون المعىف �ف

الذي أوصل المتلقي إىل هذه الحال؟

عدادية )الثانوية(، وعى وجه التحديد  ي المراحل الإ
ي تُدرس �ف

إن المناهج الىت
ي ذلك النماذج 

ق ل تتعدى أن تكون بسيطة كالتاريخية والنطباعية؛ بما �ف ي المرش
�ف

ي تُدرَس وتُحّلل ل تتعدى أن تكون من بدايات الّشعر الحر الذي 
الشعرية الىت

. أّما النماذج الشعريّة لأن�ي الحاج، ويوسف  ي
شاع أيام المائكة والسّياب والبيا�ت

الخال، وفؤاد رفقة، وأدونيس، فمختوم عليها بالشمع الأحمر. يتساءل فانسون 
ي 

ف العتبار فعل القراءة بالنظر إىل الستمرار الانها�أ جون: هل بإمكاننا الأخذ بع�ي
ي لمستعمىي النص، أو بعبارة أخرى هل من الممكن وضع نظرية 

ا�ف الف�ت
للقارئ4؟ مما لشك فيه نحن بحاجة إىل تغي�ي المناخ العام لمتلقي الشعر، 

ض متدرب عى قراءة الشعر الحديث؛  أو بعبارة أخرى خلق متلٍق جديد مف�ت
عام. لكن كيف  ي المنتديات والفضائيات وأجهزة الإ

وذلك بقراءة هذا الشعر �ف
عام ذاتها تهّمش الشعر، فاليوم إذا ظهر  يمكن تحقيق ذلك إذا كانت أجهزة الإ

 ، ي
سميح القاسم عى شاشة إحدى الفضائيات يكتبون تحته: شاعر فلسطيىف

، ول شعراء بلده. وبذلك  ف وكأن هذا الجيل ل يعرف شيئاً عن شعراء فلسط�ي
نستطيع أن نصل إىل نتيجة مفادها: أن أزمة تلقي الشعر قد صنعتها المؤسسة، 
ى؛ فمّما هو معروف إذا أردت أن تهزم شعباً  عام وحىت الدول الك�ب وأجهزة الإ

فاهزم لغته أّول، والشعر روح اللغة، بل لغة با شعر هي لغة ميتة. ولول شعر 
سام. ماذا  ي سنة من ظهور الإ

المعلقات الذي وصلنا لماتت العربية قبل مائىت
ف  ة ب�ي ي أن يعزف القارئ عن ديوان شعر، ويقرأ رواية؟ وما هذه الفجوة الكب�ي

يعىف
ضافة إىل كّل ما سبق، نلحظ  الشاعر والمتلقي؟ هذه الفجوة لم تأت من فراغ فبالإ
ي توسيع هذه الفجوة؛ فهو لم يحدد أبعاد ذاته أو 

أن الشاعر الحديث قد أسهم �ف
ي يخاطب بها 

هويته بوصفه كائناً يتعامل مع اللغة، فهي بالتاىلي أداته الوحيدة الىت
ي 

المتلقي. أوّضح هذه المسألة: لقد ورث الشاعر الحديث الأرض الخراب، وأعىف
ي المغرب الأق�، وقد ناءت 

أرض العرب الممتدة من البرة إىل أق� مدينة �ف
بالحتال، وفقدان الحرية وغياب الذات والفقر والشك والخوف والتمزق يعيش 
كة، لكنه يلتفت إىل  ي مضمراً. وجاء الشاعر الحديث ينوء بكل هذه ال�ت

فيها الما�ف

www.newsabah.com/wp/ :نيت ن�ت ، متاح عى الإ ي المعارص )أزمة(أم )عافية مصطنعة( عزيزة عىي 2 - ينظر الشعر العر�ب
 58879/newspaper

وت 1993، ص 60 ي وآفاق الكتابة: أدونيس، دار الآداب ط1، ب�ي
3 - ينظر النص القرآ�ف

4 - القراءة: فانسون جوف، دار رؤية القاهرة، ط1، 2016، ص 42

ثمة أزمٌة نشأت 
بين الشاعر الحديث 

والمتلّقي أزمة حقيقية 
وليست مفتعلة، هي 
صعوبة تلقي الشعر 
الحديث؛ حتى نمت 
فجوة بين الشاعر 

ومتلقيه

ملف العدد 

http://www.newsabah.com/wp/
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ي لصياغة رؤيته الجديدة، ومستقبله. أقول ذلك دون الشعور بأّي  الآخر الغر�ب
اً من  ي هذا صار إنسانياً والحداثة العربية قد استلهمت كث�ي مرّكب نقص، فالغر�ب

ي أننا قد لبسنا ثوب الآخرين؛ ذلك 
جوانب الحداثة الغربية المضيئة، وهذا ل يعىف

أن هذه الحداثة تُكتب بروح عربية وتلد عى أرض عربية، لكنها تستلهم الآخر، 
. من هنا يمكن أن تلمس أصابُعنا جذَر المشكلة، إذ  ي تجربتها ووجودها الحيَّ

لتغىف
ي رموزاً وأساط�ي ورؤى بهدف 

نسا�ف اث الإ ي الحديث عى ال�ت إن انفتاح الشعر العر�ب
التعب�ي عن واقع متناقض، ومستقبل قلق وأفق معتم، وبطالة وفقر وهجرة، مما 

ي  ّ
أحال الذات الشاعرة العربية إىل كائن ينوء بمعاناة قد يضطره التعب�ي عنها إىل تبىف

الغموض، والرمز، والأسطورة، ومغادرة السطح والنفاذ إىل عمق الأشياء، وهذا ما 
ي الذي 

ي والمعر�ف
بهام، وأضيف: التطور الثقا�ف قد يصل به أحيانا إىل الهلوسة والإ

ي الغرب وإجادتهم 
نسانية واطاع الشعراء العرب عى مناهج الحداثة �ف حققته الإ

لغات أخَر غ�ي العربية؛ كّل ذلك أدى إىل أن تكون القصيدة الحديثة فاتحة 
اف. فهي تفيد من الريالية والصوفية  لختاط الحواس والحلم والكشف والسترش

ّ والمعنوي والنتماء  والرمزية، قصيدة يختلط فيها الآيروس والناتوس والح�ي
والاانتماء، تقول شيئاً وأحياناً ل تقول. والغموض الذي تتشح به ما هو إلّ نتيجة 

لكّل هذا التناقض، إنها تولد عى أرض مليئة بالمفاجآت وبالامتوقع والمغامر 
والمغاير والمغادر. باختصار إنها قصيدة تطمح إىل تأويات متعددة، أو إنها 

نسان بالرؤيا والواقع بالخيال  ي شخص واحد يختلط فيها الإ
قراءات عديدة تولد �ف

ي هي علَنه 
ي لم يفطم من الذاكرة الىت إنها قصيدة تلغي الذاكرة، والمتلقي العر�ب

ف  ومضمرَه، والمشىت والمصيف؛ »لقد تأثر شعراء الحداثة العربية بشعراء �يالي�ي
ي وقت مبكر 

ف عى الاوعي والهتمام به �ف ك�ي أو متأثرين بالريالية يدعون إىل ال�ت
من هذا القرن لذلك ل تستغرب أن ترى أطيافاً من الأحام والرؤى والتداعيات 

هم، مّما يدفع إىل بروز  لدى خليل حاوي، أو أدونيس أو يوسف الخال، وغ�ي
ي شعرهم، إذ تحتشد الصورة بالرموز ل لتدل عى أشياء 

ظاهرة الغموض �ف
محددة، ولكن لتش�ي إىل مشاعر أو حالت نفسية، أو أجواء فكرية، بل ل تستغرب 
ة القصائد المعنونة بألفاظ مثل حلم، رؤيا، حلم يقظة«.5 وبذلك نستطيع أن  ك�ش
ي قد اّطلع عى ثقافات مختلفة انعكست عى شعره، مما  نستنتج أن الشاعر العر�ب

ي ذلك إفادة الشاعر من عالم 
دفع إىل أن تكون القصيدة مساحة من المعرفة، بما �ف

ي منتصف الأربعينيات، وراح الشعراء 
الأساط�ي الذي فتحه السياب عى مراعيه �ف

ون إىل مصدرها، ويتقنعون بشخصيات ول  بعده يستلهمون أساط�ي ول يش�ي
يذكرون أسماءها، يقابل ذلك كله قارئ لم يرتق بعد إىل مستوى الشاعر، أضيف: 
ثمة شعراء ما عادوا يُعنون بمسألة التلقي والقارئ، فراحوا يحيلون القصيدة إىل 

ي »لماذا تركت الحصان وحيدا«، إذ 
ة ذاتية كما فعل محمود درويش �ف شبه س�ي

ة من حياة الشاعر. نقرأ لدرويش من قصيدة تعاليم  يجهل القارئ جوانب كث�ي
حورية: 

هي أخت هاجر أختها من أمها تبكي
مع النايات مو�ت لم يموتوا ل مقابر حول خيمتها

لنعرف كيف تتفتح السماء ول ترى الصحراء خلف أصابعي6

ي عنوان القصيدة »تعاليم حورية«، فالمتلقي 
يقع اللتباس والغموض �ف

، وعليه لبد  ف يجهل أن حورية هي أم الشاعر، لذلك قد يحيلها عى الحور الع�ي

نيت:  ن�ت ي الحديث: محمد إسماعيل دندي متاح عى الإ ي الشعر العر�ب
5 - ظاهرة الغموض �ف

 www.startimes.com/?t=125666
6 - لماذا تركت الحصان وحيدا، محمود درويش، الأهلية ط1 عمان، 2014 ص 79

نحن بحاجة إلى تغيير 
المناخ العام لمتلقي 

الشعر، أو بعبارة أخرى 
خلق متلٍق جديد 

مفترض متدرب على 
قراءة الشعر الحديث

ملف العدد 

http://www.startimes.com/?t=125666
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ة الشاعر، وإذا كانت هي أخت هاجر،  ة من س�ي من اطاع المتلقي عى جوانب كث�ي
ي 

سماعيل. والقصيدة تحيلنا إىل غربة هاجر ومنفاها �ف فابد أن يكون محمود أخاً لإ
 ، ي

واد غ�ي ذي زرع، إذ إن هذا المنفى يش�ي إىل منفى أُّم محمود وغربة الفلسطيىف
فالغموض هنا ينبعث من الشاعر. هذه نقطة، ونقطة أخرى أن الشعر منذ 

بداياته مرتبط بالغموض فهو تارة شبه وحي مرتبط بالسماء، وتارة مرتبط 
ي هوة 

ي الحديث �ف ف والسحر؛ وكل ذلك أدى إىل أن يسقط الشعر العر�ب بالشياط�ي
ة هي هوة التهميش، ومادامت ِسمة الغموض قد انطلت عى الشعر، ومادام  كب�ي

ي ل يجهد نفسه بالبحث والتدرب عى القراءة، ومادامت أجهزة  المتلقي العر�ب
ي تهميش الشعر، لبد من َموئل آخر، وهو التأسيس من جديد 

عام توغل �ف الإ
وري  ، وليس من الرف ف ورة أن يستمع للشعر الماي�ي للشعر الحديث، وليس بالرف

ي 
ة مليون نسخة من ديوانه كما فعل »يفتو شنكو« �ف أن يبيع الشاعر ثاث عرش

 ّ ي المدن العربية تبرش
روسيا، فا ض�ي أن تكون صالونات وملتقيات للشعر تنترش �ف

ه ع�ب الفضائيات الثقافية وتدريب الذائقة العربية عى تعدد  بهذا الشعر، وتنرش
فادة  ف والإ ك�ي المعىف وسعة التأويل واستقبال الشعر الذي يعىف بالحذف وباغة ال�ت

ي اللغة والشارع، وأسطره شخصيات من الشارع وضّخها بمختلف 
من المهّمش �ف

ي تنبعث منا ومن مقهانا ورصيفنا وشارعنا. 
الرموز، وصنع الأسطورة الجديدة الىت

ف سلطة التقليد  ي الواقع ب�ي وثمة جانب آخر أجج أزمة التلقي، وهو النقد العر�ب
ي ظّل 

ي الذي ظل يلتفت إىل الما�ف ي بذلك أن الناقد العر�ب
وسلطة الحداثة، وأعىف

كذلك، رغم إقباله عى المناهج الحديثة؛ فبعض »الدراسات لم يوفق أصحابها 
ي اختاروها بالشكل الصحيح لعدم استيعابهم وفهمهم 

ي تطبيق المناهج الىت
�ف

أة ومن غ�ي منابعها«7. فالناقد  ف لآلياتها ووسائلها الإجرائية نتيجة أخذها مج�ت
ي صار يأخذ من المناهج الغربية، لكنه ل يأخذها كاملة، بل يضيف عليها  العر�ب
كأنه يريد أن يعطي المنهج صبغة عربية، ويحاول إسقاط ذلك عى النصوص، 
مّما ل تتحمله النصوص، وبعد ولدة مدرسة كونستانس الألمانية، فقد صارت 
هي المنهج الجديد الذي سيحل محل مناهج الحداثة: البنيوية والسيميائية، 

وحّل تعدد القراءات محل القراءة الواحدة. والمعروف أن تعدد القراءة يقوض 
سلطة القراءة الأحادية، إّل أن تحميل النص ما ل يحتمله قد أدى إىل الغموض 

والختاط؛ مّما جعل المركز وأصحاب التأويل الأحادي يوقنون أن الشعر الحديث 
ي القصيدة، فصار كل 

أغلبه هلوسة. وأضيُف أن ثمة شعراَء قد تخلوا عن المركزية �ف
موضوع هو موضوعهم، فقصيدتهم عبارة عن خواطر مختلفة ومقاطع وتنويعات 
عى الليل والورد والحبيبة والحرب والضجر والتسكع، فا يجد المتلقي خيطاً يربط 

ف هذه الموضوعات؛ فيقرأ مطلع القصيدة وبعد ذلك يعزف عنها. ب�ي

ف الشاعر والمتلقي واتجاهاتها الجديدة، وهنا أقف  ولنعد إىل الفجوة الأوىل ب�ي
كات العالمية للتسويق تعىف اليوم بالعاقات العامة  لأطرح سؤالً: إذا كانت الرش
ي 

ة عى الطريقة الىت ي لم تشهدها من قبل، فهي تؤثّر مبا�ش
ة الىت »وتحولتها الكب�ي

ي  يدرك بها المديرون كيفية إدارة العاقات العامة«8 فلماذا ل يُعىف الشاعر العر�ب
الحديث أيضا بعاقته بالجمهور وبكيفية تسويق القصيدة؟ قد يكون السؤال 

غريباً، لكن أليس ممكناً أن يسّوق الشاعر الحديث عواطفه ويفكر بأسهل الطرق 
المؤدية إىل جمهوره أو دراسة احتياجات هذا الجمهور؛ ذلك أن »أهم ما ينماز 
ف فعل التحاور وفعل  ابط ب�ي به فعل الكتابة أنه يحقق نوعاً من النسجام وال�ت

سقاط، مجاهد ميمون ضمن كتاب الكتابة والسلطة، دار كنوز المعرفة ط1  ف سطوة التقليد وموضة الإ ي ب�ي 7 - النقد العر�ب
عمان 2015 ص 357

ت معوض عياد، الدار المرية اللبنانية ط 4 القاهرة، 2014 ص 19 8 - إدارة العاقات العامة: راسم محمد جمال وخ�ي

اّطلع الشاعر العربي 
على ثقافات مختلفة 
انعكست على شعره، 
مما دفع إلى أن تكون 
القصيدة مساحة من 

المعرفة

ملف العدد 
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التجاوز«9. فالقصيدة العربية، وهي تحقق التجاوز والمغامرة والتجريب، لبّد أن 
ف الستعارة التحقيقية والستعارة  تبقي الحوار مفتوحاً مع المتلقي ع�ب التقريب ب�ي
ي قوله: »ل تحتاج الستعارة التحقيقية 

التخييلية؛ يوضح ذلك نر حامد أبو زيد �ف
ي التأويل وصولً إىل الدللة، لأنها تعتمد عى عاقة 

إىل كد الذهن والتعميق �ف
ي إنتاج الدللة والستعارة التخييلية عى العكس من ذلك ل 

ة �ف المشابهة المبا�ش
ة، ول يش�ي السم المستعار فيها إىل مدلول  تعتمد عى عاقة المشابهة المبا�ش
ثابت معلوم، فهي تحتاج من المتلقي إىل كد الذهن وإعمال الفكر«10. وبإمكاننا 

ة لأدونيس أو درويش، لنجد أمثلة عديدة  أن نفتح أي ديوان من الدواوين الأخ�ي
ي تؤدي إىل الغموض نقرأ لمحمود درويش: 

لاستعارة التخييلية الىت

ريتا ترتّب ليل غرفتنا: قليٌل
هذا النبيذ

وهذه الأزهار أك�ب من رسيري
فافتح لها الشباك كي يتعطّر الليل الجميُل

ة فوق منديلي ضع هاهنا قمراً عل الكرسي ضع أعل البح�ي
تفع النخيُل ل�ي

أعل وأعل11

ي 
ي ربيعة؛ فالىت ي أو عمر بن أ�ب

لقد قال محمود ما لم يستطع أن يقوله نزار قبا�ف
ترتّب الليل وتسقي أزهار جسمها بالنبيذ هي ريتا؛ والشاعر يضعها كالقمر فوق 

ي نصه، 
ة فوق منديلها، ليضّخ أك�ب كمية من الآيروس �ف ؛ ويضع زبد البح�ي الكرىسي

دون أن يث�ي ضجة لدى القراء، ذلك أن النص يختفي وراء الستعارة التخييلية 
ونقرأ لأدونيس: 

ي
دخلت إىل حوضِك عندي مدينة تحت أحزا�ف

عندي ما يجعل الغصن الأخ�ف ليالً
والشمس عاشقة سوداء12

ي عْنونها الشاعر 
ي هذه القصيدة الىت

ي أن أتساءل هنا: َمن المخاطب �ف
ويمكنىف

وت أم المدينة  بـ )هذا هو اسمي(؟ هل هي مريم المجدلية أم دمشق أم ب�ي
ي تنام تحت جلده؟ هل هي مدينة 

العربية بشكل عام؟ وما هذه المدينة الىت
ي وأنا أناقش هذه 

أدونيس الفاضلة؟ وأين هي حصة القارئ من هذا النص؟ أعىف
ي القصيدة التجريبية، وهو 

ي ورائد �ف الأزمة القائمة لشك أن هذا المقطع تجريىب
ي الولدة الجديدة، لكن المقطع 

أيضاً فاتحة لشعر يؤمن بالقلع والهتك؛ لتأ�ت
الشعري يدعونا لطرح أسئلة عديدة، فإذا كان الشاعر يدخل حوضاً، فمن المتداول 

أن الحوض دالة عى وجود الماء والخصب، فلماذا هو يحمل تحت جلده مدينة 
ار إىل سواد والشمس إىل ظلمة؟ لتظل أسئلتنا  الحزن؟ ولماذا يريد أن يحيل الخرف

مفتوحًة وتظل القصيدة العربية الحديثة عى طريق الاحسم.

عية التأويل: مختار لزعر ضمن كتاب الكتابة والسلطة، ص 30  ف السلطة و�ش شكالية ب�ي 9 - الإ
10 - النص، السلطة، الحقيقة: نر حامد ابو زيد، المركز الثقا�في العر�بي الدار البيضاء ص1995، ص 183

هلية ط1 عّمان 2014، ص 71
أ

11 - أحد عرش كوكبا: محمود درويش ال
عمال الشعرية الكاملة: أدونيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ط1 القاهرة 2007، ص 385

أ
12 - ال

لماذا ال ُيعنى الشاعر 
العربي الحديث أيضا 

بعالقته بالجمهور 
وبكيفية تسويق 

القصيدة؟

هناك شعراَء تخلوا عن 
المركزية في القصيدة، 

فصار كل موضوع 
هو موضوعهم، 

فقصيدتهم عبارة 
عن خواطر مختلفة 
ومقاطع وتنويعات

ملف العدد 
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»الشعر هو أن أكون، من دون عمر، من دون ماض، من دون 
ي 

ي اللحظة عينها مثل أبد، مثل فسحة الضيف �ف
مستقبل، �ف
الصيف«1.

بداع، ويمتّد التصّحر الفكري قدماً، يّتجه النظر  ي كل مرة يجّف فيها ماء الإ
�ف

نحو أفق جديد، نحو إنتاج غ�ي مألوف، نحو قصيدة تخرق العادة، وتفتح فسحًة 
، عن صورة... بحثاً عن  ف ، بحثاً عن فكرة، عن حن�ي ي رحاب المعىف

للتأمل والسفر �ف
أنا أوشكت أن تضيع وسط ضوضاء تحيط بها وتكاد أن تخنقها.

ي أنك قارئ ل يهوى 
بل داغر الشعرية، هذا يعىف أن تفتح صفحات �ش

ي التقليد، ول يكتفي بالتلّقي البارد لما يُقدم له. 
قامة �ف التسطيح، ول يتمتع بالإ

ي 
، رفيق �ف ي صنع المعىف

يك �ف ي أنك �ش
أن تألف نص داغر الشعري، هذا يعىف

ي 
ي طيات الذات. أن تتكّشَف صورَة الشاعر �ف

رحلة الحفر عميقاً داخل اللغة كما �ف
ي 

القصيدة، وتتلّمس من خالها صورتك، بوجعها وقلقها وابتهصاجها، فهذا يعىف
ي الحداثة الشعرية، وخرقت الأوزان الرنانة، لكي ترتقي نحو الكلمة 

أنك دخلت �ف
ي بإمكانها أن توّحدك مع نفسك ومع الآخر.

الىت

ي 
ي كتبه الشعرية الىت

، �ف ي
بل داغر، الشاعر والباحث اللبنا�ف يسعى الدكتور �ش

ي كتبه 
ي تزيد عى الستة، و�ف

ة، ومختاراته الشعرية بأك�ش من لغة الىت تفوق العرش
ات...إىل خوض تجربة فريدة، تجربة العيش  ي تعد بالعرش

ي الشعر الىت
ودراساته �ف

، ط1، 2016، ص 181 ف بل. دمى فاجرة، القاهرة، دار الع�ي 1-  داغر، �ش

القصيدة 
تعطي قبلتها 
لمن يشتهيها

دراسة لتجربة 
عربية معاصرة

بقلم: 
د. نايلة أبي نادر

ناقدة من لبنان

ملف العدد 
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ي القصيدة، والتماهي معها، واعتبارها كياناً مستقاً: لها عالمها، لها خصوصيتها، 
�ف

لها لغتها، لها احتفالية خاصة بها، احتفالية الوجود.

ي زمن احتّلت 
من هنا، أوّد أن أسّلط الضوء عى أهمية القصيدة عند داغر، �ف

فيه الرواية مكانة مرموقة، وسيطرت الصورة عى معظم شاشات الوعي لتحتّل 
ي الكام عى القصيدة خروج عن الزمن المحدود 

ة. وكأن �ف ا يتسع برعة كب�ي ف ح�ي
ي اتجاه أفق آخر، له طعم الما وراء، وقلق السؤال عن 

بالأرقام والصفقات �ف
الذات، والسؤال عن القصيدة كـ »أنا« وكـ »آخر«.

شهوة القصيدة

بل داغر بناٍر ل تخّلف رماداً بل شغفاً  أشعَلت الرغبة بالقصيدة كياَن �ش
ل يُطفئه ضجر، وإبداعاً ل يؤّطره نسق، وتحليقاً ل يحّده أفق. إنها القصيدة 

ي  ونية لتبعث فيها روحاً يُحىي لك�ت المتلّبسة بجرم الشتهاء، تتمّدد عى شاشته الإ
ّعة عى مشهدية يتمايل فيها الكام ليفسح المجال 

رتابة الصور، وتفتَح نوافذ مرش
ٌم«  ي آن. »كشاُش ألفاظ« هو، »قناٌص مح�ت

لعمل الخيال واجتهاد العقل �ف
، »يباغت، يقطف عى عجل زهرة المفاجأة، لمعاَن  ف يتلصص عى المارين العجول�ي

ه«2. ٌم وجعبته وليمٌة لغ�ي الخطى: قناٌص مح�ت

القصيدة محرٌك قائٌم بذاته، لها أن توّلد، أن تبعث، أن تمّزق، أن تقوم بما 
ي كيفية انبثاقها. من 

يحلو لها. تقوده إما إىل كتابتها، أو إىل البحث فيها والتنظ�ي �ف
الصعب أن نجد له مجموعة شعرية خالية من الكام عى القصيدة وفيها. إنها 

ي تكتبه. 
«، تقوله، تفضحه، تبوح بعطر أنفاسه، هي الىت ي

المحور. إنها »جسده الثا�ف
ة »دمى فاجرة«: »أقبل عى  ي مجموعته الأخ�ي

إنها الفاعل، وهو المتلّقي. يقول �ف
 ، ي

ي شتا�ت
ي �ف

ي تجمعىف
، هي الىت ي

القصيدة عى أنها أقرب إىل جلدي، إىل هبوب أصوا�ت
ي«3. ي تغ�ي

ي توزعي، �ف
�ف

ي 
ي ما إذا كان الشاعر يسكن القصيدة أم هي الىت

ل يسعنا إل أن نبحث هنا �ف
ف خفايا 

ّ تسكنه، أو تسكن فيه؟ هل هي صوته؟ أم هو صوتها؟ كيف السبيل إىل تب�ي
هذه العاقة المربكة؟

ي 
ي قاعة »ترانزيت«، يتهيأ للرحلة التالية. يسكن �ف

يبدو وكأن الشاعر مقيم دائماً �ف
قاع  يح فقط استعداداً لإ . ل يعرف الوصول، بل تراه يس�ت ي فضاء المعىف

سفر دائم �ف
ف الألفاظ  يليه إقاٌع بعده إقاع... معه ل يصل الكاُم بل يميل. رواٌح ومجيٌء ب�ي

ي خيوطه. 
ي وعي المتلقي ويبدأ بالنخر فيه والرسم �ف

ومعانيها، ل يهدأ حىت يستقّر �ف
القصيدة عنده

»ل تنام، ول تواعد أحداً
تتمسث أمام مرآتها

تها من دون أن تمسك بضف�ي
لعوب، وجسورة: 

تعطي قبلتها
لمن يشتهيها«4.

، ط1، 2004، ص 152 وت، المؤسسة العربية للدراسات والنرش بل. إعراباً لشكل، ب�ي 2 - داغر، �ش
بل. دمى فاجرة، مصدر سابق، ص 180 3 - داغر، �ش

وت، دار النهضة العربية، ط1، 2010، ص 53 بل. القصيدة لمن يشتهيها، ب�ي 4-  داغر، �ش

يسعى الشاعر والباحث 
اللبناني شربل داغر، في 

كتبه الشعرية، ودراساته، 
إلى خوض تجربة فريدة، 

تجربة العيش في 
القصيدة، والتماهي 

معها، واعتبارها كيانًا 
مستقاًل

ملف العدد 
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تتحول القصيدة عند داغر من منتج فكري إبداعي يُلقى عى من�ب ويُتلقى 
. يُخضعها للتحليل والتفكيك، ويعود بها  بالتصفيق، إىل موضوع للتأمل والتفك�ي

إىل نشأتها الأوىل، إىل فعل انبثاقها من المصدر. ل يتوا�ف »عن الطرق عى البوابة 
احات  ي نوع من التفّقد، ومن الس�ت

عينها، أي السعي صوب القصيدة نفسها، �ف
ي لقاءات 

أيضاً. هي ل تكون، عند ذلك، سوى التقرّب منها. سوى التمّتع بها، �ف
فجائية وعابرة. سوى هذا اللغز المنّشط. سوى هذا التحرّش الذي يلتّذ، ويتاذذ، 

ها«5. بمجرّد حصوله. جلسة حميمة عى أنها قد تكون لغ�ي

مقيٌم في النص

بل داغر، ل تع�ش عى بصماته فحسب. فالبصمات  إذا توقفَت عند نص �ش
اً. تلتقيه  ي نصه، أشعراً كان أم ن�ش

آثاٌر يُستدّل بها عى غياب صاحبها. تجده مقيماً �ف
ي النص المكتوب. إنه هو هو. حىت إنك تسأل نفسك 

ي الواقع المعيوش كما �ف
�ف

معه: هل هذا الرجل »يعيش لكي يكتب؟« أم »يكتب لكي يعيش؟« نادراً ما ينصهُر 
ِفعا العيش والكتابة عى هذا النحو. نجده يقول: »إذ ندع الكائن الشعري الذي 

ي الرغبة 
ي الصيحة، �ف

ي الهيصة، �ف
فينا يخرج، نحيا، ونتأكد من أننا نحيا: يخرج �ف

ي هديل أجنحة الأمنيات«6.
المبحوحة، �ف

ي الكتابة، قلُق الوجود يربض فوق أنفاس النص، خيبة 
شغُف الحياة يتفّجر �ف

ي ما يُكتب. جرح الوطن 
السياسة وانكسار النتظار يضبطان عامات الوقف �ف

، والشتغال عى الذات،  ف ي »مواكب الُجَمل«. عناء البحث الرص�ي
فف متخفياً �ف ي�ف

وتحصيُل أفضل ما توفر من مناهج وعلوم، أموٌر تستحوذ عى عمر بكامله، يتّم 
ي ديوانه 

ي اللقاء. يقول �ف
ي وليمة ممدودة عى وسع الرغبة �ف

تقديمها بسخاء للقارئ �ف
 : ي

اً إىل عاقته بما يكتب، بالقصيدة تحديداً، كما يأ�ت »إعراباً لشكل« مش�ي

»أرميها أمامي ول ألبث أن أتعقبها
 : ي

عل أن فيها ما يفيد ع�ف
! ي

ي ما يصدر ع�ف
ي �ف

ما أخفا�ف
برتقالة هامدة فوق طاولة اللفظ

من دون أن يكفي لونُها
لبناء فقرة«7.

ي هي أحسن، 
ه، تحاوره، تجادله بالىت بل داغر بل تعا�ش أنت ل تقرأ نص �ش

ي والأسئلة الممتدة إىل أفق الما وراء.
فتخرج بعد ذاك مزوداً بشحنٍة من المعا�ف

ه مع انسياب المشهدية النصية. يفضح لك أ�اره  ك عن ماضيه وحارصف يخ�ب
ف يعالج موضوعاً معرفياً أو تقنياً بحتاً كانبناء القصيدة مثا أو كيفية انبثاق  ح�ي

اجع عنه«. ي كتاباته »اندماجا بات يستحيل الَفكاك منه، أو ال�ت
. إنه مندمج �ف المعىف

بين الشاعر والمتلّقي

ي وجهك صوراً ومشاهد تستفز قدرتك عى 
ي فن المباغتة، يضع �ف

بارٌع هو �ف

قيات، ط1، 2006، ص 8 بل. ل تبحث عن معىف لعله يلقاك، القاهرة، دار �ش 5 - داغر، �ش
بل. دمى فاجرة، مصدر سابق، ص 182 6 -داغر، �ش

بل. إعراباً لشكل، مصدر سابق، ص 120 7 - داغر، �ش

شغُف الحياة يتفّجر 
في الكتابة، قلُق الوجود 
يربض فوق أنفاس النص، 
خيبة السياسة وانكسار 

االنتظار يضبطان عالمات 
الوقف في ما ُيكتب

ملف العدد 
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ي رحلة البحث 
ك عى المغامرة. يرمي بك �ف الفهم والتفكر. يناديك إىل حيث هو. يج�ب

غراء، بل يظل يستميلك  . ل يكشف عن مكنوناته برعة الهادف اىل الإ عن المعىف
ف قلقه. رويداً رويداً،  ي دهال�ي

إليه، إىل أعماق تجربته الوجودية، إىل إشكالياته العالقة �ف
ي. بل داغر الشعري كما الن�ش ي نص �ش

ومن دون أن تدري تجُد نفسك متورطاً �ف

يقا، ممتطياً  ف ي أمرك. هل أنت تقرأ نصاً فلسفياً مخضباً بالميتاف�ي
تحتار �ف

الشعر غواية؟ أم انك أمام مجموعة من اللوحات المجردة المعلقة عى حبال 
ت أغوارها حىت ترى نفسك بعيداً، ل  بت منها وس�ب الهوى، ما أن تظن أنك اق�ت

تزال مسافة التأويل تفصل بينك وبينها؟

ي نحت عباراته وإبداع مصطلحاته، أدواته: 
متمرٌس بعشق العربية، فناٌن �ف

منهٌج ووعٌي وسعُة إطاع. ل يساير، ل يتنازل عن جديته ول يرحم جهلك البتة. 
ي داخله ُممتّناً، 

ٌ عى مواكبته لن جمالية نصه تنُصب لك كميناً تعلُق �ف أنت مج�ب
اً. اً وف�ي ف لأنك تجد فيه ك�ف

ي آخرها. إنه التشويق 
تبدأ بقراءة قصيدته وأنت ل تعلم ما الذي ينتظرك �ف

ار نموذج سبق. لذلك يمكن  بداع. إنه الخروج عى المألوف واج�ت الممهور بختم الإ
القول إنك عندما ترغب بأن تقرأ أية مجموعٍة شعريٍة له، ستجد نفسك تلميذاً 
ك عن مكنوناتها، وتدّربك عى  كها تتكلم لتخ�ب جالساً عى مقاعد القصيدة، ت�ت

استخدام مفاتيحها، وتحدد لك رمزية مصطلحاتها.

عٌة عى أك�ش من احتمال. بل داغر لقصيدته أن تاعب قارئها. ألفاظها مرش يسمح �ش

ك لك  نادراً ما تجده يّحرك لفظاً مشكاً، أو يشّد حرفاً معيناً فيه. يريد أن ي�ت
ي كلماته.

خيار القراءة واستنطاِق المعىف الساكن �ف

نتاجات الحداثة  فاً لإ م قارئه. يراه ذكياً، مثقفاً، مستهلكاً مح�ت بل داغر يح�ت �ش
اث. بداعات ال�ت ولإ

ف يتوجه إليك أن تتبناه، مستعٌد لأن يمحو اسَمه ويقّدم لك  يسمح لك ح�ي
أشهى ثماره. هو الذي »أقبل عى مهمة لم يكلفه بها أحد، ولم يتعهد له أحد بأنه 

ي عداد مستقبليها«.
سيكون �ف

مخاتٌل أك�ش مما هو مصمم، ومراهٌن أك�ش مما هو صادٌح بالأقوال الأكيدة. 
ي لعبه 

ي خّفته شديَد الجدية، و�ف
»هذه المخاتلة يوفرها الشعر وحده، فيبدو �ف

ي جسد الكون، بوصفه بيت الرغبة«8.
ي جسد الكائن، �ف

ي سفره أك�ش إقامة �ف
جسيماً، و�ف

نسان، ل بمكانتهما«،  ي تربطه »بالموقع، بالإ
بل داغر بالعاقة الىت ينهّم �ش

ي القصيدة«، ل يأبه بالتعيينات 
ي تمىي المعىف وتنتجه �ف

فهذه العاقة »هي الىت
ف يُقبل عى قراءة  السابقة ول بأشكال الموروثات المتعددة. حىت أنك تجده ح�ي

ي أك�ش من موضع قائاً: 
ما كتبه يترف وكأنه ل يعرف نصه من قبل. نجده يع�ب �ف

ي آن«.
ي �ف ي، وموجها ًىلي ولغ�ي ي ناظري، مكتوباً من غ�ي

»يبدو النص غريباً �ف

بل. إعرابا لشكل، مصدر سابق، ص 14 8 -داغر، �ش

يحترم شربل داغر 
قارئه. يراه ذكيًا، مثقفًا، 

مستهلكًا محترفًا 
إلنتاجات الحداثة 
وإلبداعات التراث

ملف العدد 
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اف الممعن  هذا الأمر قد جعله أك�ش قساوًة بحق نصه، يمارس النقد باح�ت
ف  بالتجريد والموضوعية والنظر الثاقب. بإمكانه أن يفتعل المسافة بينه وب�ي

ي الذي لم يتحقق بعد. ساكٌن 
ي الحتمال، �ف

مكان، �ف ي الإ
نفسه. هو المقيم دائماً �ف

انزيت«. ي مقعد »ال�ت
ٌس خلف حقيبِة سفره، جالٌس با ترّدد �ف ي العبور، ُمَتم�ت

�ف

ك لك مجال لتسأله من أنت؟ فهو يبادر بالطرح والإجابة: إنه جوقٌة  ل ي�ت
أو مجموعة من أصوات، ربما من أنوات«، قيد التحقق. »هو ليس واحداً لكي 

ه، بعد أن دبّرت له الحياة مسارات، حاَد عنها  أعرفه، وأتيقن منه. هو نفسه وغ�ي
نجازات الحاصلة وغ�ي الحاصلة كذلك.  بل الآن هو مجموع الإ أو سلكها«...«. فرش

ورة، بل بالتوافق مع  وهو حصيلة ما عمله وحلم به من دون رسم واضح بالرف
ممكنات أتيحت له، فأحتفظ ببعضها وأسقط بعضها الآخر«...

ي تعلمت العيش معه بعد مجاهدات 
بل هذا هو أنىف ي قوله عن �ش

»ما يمكنىف
ورة،  ومكابدات، والتحاور المديد معه...أعايشه، ولكن من دون أن أعرفه بالرف

ة من  ف طرفيها مقادير كب�ي تيان، والصداقة مثل الحب، تحتمل ب�ي لأنه قيد الإ
الجهل والغش والوهم...«.9

يك كلما  ي الرؤية الممزوج بالغموض المشوق ل ينفك يع�ت
هذا الوضوح �ف

بت من تحديد هويتك، والتّعرف إىل مسارك عّلك تكشف عن أناك من تكون.  اق�ت
ي رحلة البحث عن 

ي التعب�ي عن هذا الكائن المسافر دوماً �ف
بل داغر �ف أحسن �ش

ي آن.
معىف الوجود متخذاً القصيدة وسيلًة وموضوعاً �ف

ي صعوبتها العصية عى 
»ل يمكننا تعريف القصيدة، لكننا نتعرف عليها: �ف

ي مقدمة مجموعته »تخت 
ي زوغانها عن أي تحديد«. إعان يبّثه لنا �ف

التعريف، �ف
ي ل نقوى عى 

«، ويضيف موضحاً: »يحلو ىلي تسمية القصيدة بالبلورة، أي الىت ي
�ت �ش

مساك بها، بل عى النظر إليها من زوايا عديدة، ومنها النظر السابر لها من ناحيٍة  الإ
«، ولكن عى طريقتها،  ي النص عينه: »القصيدة »تخ�ب

إىل أخرى...«. ثم يضيف �ف
ة والثقافة والتجربة، ومن »إلحاحات«  ي كثافٍة جمعاً متعدداً من الخ�ب

ي تستجمع �ف
الىت

ي أخباره وتعيينه، ويرسم جواً ومناخاً، ينُفذ إىل 
يٍ »يشع« �ف ً كتا�ب

ي مبىف
الشاعر نفسها، �ف

ي الحديث عن الحزن«.
عميقنا، إىل ما يجعلنا ننفعل، ونبتهج وإْن �ف

يستحسن داغر التحدث عن »كتابية« القصيدة الحديثة بدل من شفويتها أو 
خطابيتها؛ فالقصيدة الحديثة بالنسبة إليه هي »للقراءة ل للسماع، حىت وإن جرى 
اً مما يؤّلفها، مما  إلقاؤها عى جمهور: تفتقد هذه القصيدة، إن ألقيت، شيئاً كث�ي

.10» ي ي شكلها الكتا�ب
ي مبناها، �ف

قامت عليه �ف

هذه القصيدة مدعاة للتأمل ل للتصفيق، إذ إنها محطة للولوج إىل الأعماق، 
ي رحلة شاقة إىل 

ي ولدات مستدامة، وهي بذلك تأخذ القارئ �ف
حيث الأنا تتمّخض �ف

مكامن الألم والقلق والبحث عن الهوية...

الشعر العربي الحديث موضع دراسة وتمحيص

قيات،  ف داغر والشاعر عمر شبانة، القاهرة، دار �ش ي القصيدة، أنظر، حوار ب�ي
بل داغر: الرغبة �ف ، مصطفى. �ش ي

9-الكيا�ف
ط1، 2007، ص ص 198-196

بل. ل تبحث عن معىف لعله يلقاك، مصدر سابق، ص 10 10 - داغر، �ش

ال يرضى شربل بما 
تيّسر، ال تكفيه حدود 

اإلمكان. يتحّرى ويسترق 
النظر، عّله يوّفق ويعثر 

على ضالته

ملف العدد 
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ي 
ي شعره هو، إنما �ف

ي الشعر، ليس فقط �ف
من النادر أن نجد شاعراً يبحث �ف

النتاج الشعري بعامة، لينبش تاريخه، ويستدّل عى مضامينه المخفية، وعى 
ف القصيدة والزمن.  ي العاقة ب�ي

ي آن، ولينّظر مطولً �ف
عاقته بالوجود، وباللغة �ف

ي ملكة القبول 
ي اللغة، �ف

ي الوجود، �ف
ق، �ف يعتقد بأن »الشعر يقع دوماً، وإن اف�ت

، ل خارجها أبداً«11. الجتماعية والتاريخية للمعىف

ي الحديث، فانكب عى دراسته وفق المناهج  بل داغر بالشعر العر�ب انهّم �ش
النقدية الحديثة، كاشفاً حقائق غ�ي مسبوقة، وداحضاً بعض النظريات الرائجة 
ز بوضوح  حول بداية الحداثة، والزمن الحديث. أنتج سلسلة من أربعة كتب ت�ب

فاً للشعر، وهي عى  أهمية الشعر لديه، ليس فقط لكونه شاعراً، انما دارساً مح�ت
ي الحديث: كيان  ي الحديث: القصيدة العرية، والشعر العر�ب : الشعر العر�ب التواىلي

ي الحديث: القصيدة المنثورة، والقصيدة والزمن. النص، والشعر العر�ب

ي الحديث«، إذ انشغل  ف عند »الشعر العر�ب نراه يحّط الرّحال بعد جهد سن�ي
ي تبّدلتها 

ي كيفية صدورها، �ف
ي تكّونها، �ف

ي القصيدة، �ف
ة طويلة بالبحث �ف منذ ف�ت

ي الزمن الحديث. 
ي قاده إىل س�ب أغواِر ما ُكتب شعراً �ف

وما آلت إليه. هّمه المعر�ف
وفضوُله المتأجُج جعَله يمّد اليد ليقطف ما يحلو للنظر من قصائد موّقعة بختم 

النتظار. انتظار عيون لّونتها شهوة اللقاء.

ذهب منذ الفجر يطارد فراشات رسمتها محابُر التجربة والمعاناة. يجمع 
ي 

النادر منها، يقّلب أجنحتها، يتفّحص ما علق عليها من غبار الكام. كعالٍم �ف
ي الما وراء يبحث عن سبب 

، يدقق، يقارن، يَُقّيم الختبار. كفيلسوٍف غارق �ف مخت�ب
ف الألغام.  القصيدة الأول، عن المسكوت عنه فيها، يخط المنهج بتأّن، كالسائر ب�ي

بحرَفيٍة عالية يُمسك بالقصيدة، يُلقي عليها قبضًة محكمة بنظره الثاقب، يفّكك 
فصاح. كقاٍض ظالم  طبقات معانيها، يسائلها، يستدرجها إىل حلبة البوح والإ

بحار  اف لتواجه بعناٍد مخاطر الإ يحاسب نفسه، ويطلب منها المزيد من الح�ت
ق  مكان. يتحّرى ويس�ت «. ل ير�ف بما تيّر، ل تكفيه حدود الإ صوب »أفق المعىف

النظر، عّله يوّفق ويع�ش عى ضالته.

السعي إلى الجدة

ي دهشة انفتاح 
، منذ اللحظة الأوىل، �ف ي

بل داغر، وضعتىف ي مع نص �ش
تجربىت

، وتجريد المحسوس، وهضم مكتسبات الحداثة عى صعيد  الأفق وتجّىي المعىف
ي صياغة فريدة مغّمسة بالهم الفلسفي، والقلق 

شكالية. كلُّ ذلك يرد �ف المنهج والإ
الذي أشعل فتيل التفلسف منذ زمن، وألهب الذهن المّتقد وحّثه عى س�ب أغوار 

نسان واللغة، وامتصاص  ف علوم الإ . هو الذي أحسن كيفية التنّقل ب�ي المعىف
. له أن يزحزح الحدود،  ف رحيقها، وإعادته إلينا بشكل مختلف ملؤه الجّدة والتف�ف

ُ الأفق لكي يُنتج ما يليق بفكر المستن�ي الناسك عى قمة التوّحد والتأمل  َويع�ب
المجدي. ولنا أن نغرف من معجنه روائح معطرة بنبض الفكر المتجّدد والثائر عى 

نفسه.

يشتغل باللغة وفيها، العربية مداه الرحب. ألفاظها أجنحة تقوده إىل ما هو 
. اللغة بالنسبة إليه ل  ي كؤوس المعىف

ف �ف أبعد، تستنِفره لكي يعُرَ تراكم السن�ي

11 - المرجع نفسه، ص 12

قصائده ال تشبه حتى 
نفسها، ألنها متغيرة، 
تتجدد في كل مرة، 
رافضة حتى أن تقّلد 
نموذجًا سبق لها أن 

نحتته

ملف العدد 
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تُستعمل، بل تُكتب. إنها مكان التجّدد والنتاج الدائم. إنها الأداة والموضوع، 
نسانية. اللغة والفكر والتاريخ، محاور  ي تطوير الملكات الإ

مهّمتها الرئيسة تكمن �ف
ثاثة تحّرك دراسته للشعر الحديث، ولمفهوم الحداثة عى وجه الخصوص. 

ف  ي تتع�ي
ي التوقف ملّياً عند دراسة »التبيئة« الىت

وتكمن نقطة ارتكاز مقاربته النقدية �ف
ي الفكر 

. يتوقف عند مفاهيم رئيسة �ف ي ي والعر�ب ف الغر�ب ف المجال�ي ي التثاقف، ب�ي
�ف

ي كالنهضة والحداثة مثا، لكي يرصد كيفيات دخولها إىل الثقافة العربية، وما  الأورو�ب
ي سيطرت عى الشعراء، وإىل 

تعرّضت له من انقابات مرّدها إىل الأيديولوجيات الىت
ي تربطهم بالسياسات، ما يش�ي إىل نقطة يتقاطع فيها السياىسي مع 

العاقات الىت
. ي

الثقا�ف

ي المعارص، من خال  ي الفكر العر�ب
تّواق إىل رصف مداميك متينة للحداثة �ف

وا الأفق، وسكنوا الهناك.  الشتغال عى القصيدة كما حبكها إبداُع أصحاٍب لها ع�ب
ه أسلوٌب تتشابك فيه الساسة مع الصعوبة، بقيادة النضباط الصارم، فا  ف

ّ يم�ي
مجال لمضيعة الوقت، ول لهدر الطاقات. جّدي، يسكنه هوس الموضوعية، 

ف يحفظ له  ف يقوده شغف النقد. كل تفصيل له قيمة لديه، وكل عمل رص�ي مح�ت
بع بعد عى أغلفة الصحف والمجات.  مكانته، حىت لو أن اسم صاحبه لم ي�ت

ي هذا العمل ليست وحدها الهدف، إنما خلَف الستارة. إنه التوجه نحو 
فالواجهة �ف

غفال المتعّمد أو العفوي. ي عتمة الإ
، والقابع �ف ّ المهّمش، والمن�ي

نقة المقاربات الكاسيكية للتجربة الشعرية  ي �ش
بل داغر قابعاً �ف لم يبَق �ش

ي الختيار 
ي البحث أول عن الموضوع، و�ف

الحديثة. أراد أن يطرق باب الجّدة، �ف
ثانياً للمنهج. لم يحُل له ترداد أسماء ونظريات تم استهاُكها وعُر ما فيها من 
محتوى، بل خطا نحو ما هو غ�ي مستهلك بعد، كما يفعل الشاعر تماماً حينما 

يريد مفاجأة القارئ وإدهاشه بصورة ما أو مشهدية غ�ي متوقعة.

ي الحديث غ�ي مسبوقة. ليس  يمكن لنا أن نلحظ بأن هذه المقاربة للشعر العر�ب
الأمر بالمستجد عليه، فإن صدف وتصفحَت كتبه »الشعرية« سوف تنتبه �يعاً 

ف المحسوس والمجرّد حىت  ف بصياغة فريدة، ومشهدية تمزج ب�ي
ّ إىل أن قصائده تتم�ي

. اللتباس، ومقاربة جديدة للواقع تخرج منه لتعود إليه محّملة بالمعىف

ي كل مرة، رافضة حىت أن 
ة، تتجدد �ف قصائده ل تشبه حىت نفسها، لأنها متغ�ي

ي كل مرة يقّدم فيها عماً 
تقّلد نموذجاً سبق لها أن نحتته، وكأنه يتحّدى نفسه �ف

شعرياً جديداً. حىت أن قصيدته بات لها عدة أصوات وأصداء، متكلمون مجهولون 
ينبتون هنا وهناك عى حافة المشهد الشعري.

لغته تتجدد مواكبة العر وتطوراته. ألفاظه تحبك نفسها بصورة متجددة: 

»إنس أو دّون.
دّون لكي تنس.

ضع نقطة قبل نهاية السطر، قبل أن تعاجلك الفاصلة، 
وتدفعك اىل قول ما ل تريد«١٢.

بل. دمى فاجرة، مصدر سابق، ص 103 12 -داغر، �ش

ملف العدد 
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رشيد المومني شاعر مغربي خبر الحداثة الشعرية 
مبكرا، وشد الرحال إلى منطقة النص المفتوح على 

النهائية تأويله منذ بواكيره. ظل وفيّاً لطريقته في ما 
أبدعه من نصوص شعرية، أو في ما كتبه من مقاالت 

نقدية موازية طوال هذه المدة من عمره الشعري 
المعطاء، رغم ما تناوب من أحداث ِجسام على جسد 

الوطن العربي، رافضًا أن يكون النص الشعري صدًى 
مباشرا لتلك األحداث، مانحًا للقارئ مساحات واسعة 

للتجول في فضاءات النص وخمائله.

الشاعر والناقد المغربي 
رشيد المومني لمجلة 

»ذوات«: 
الشعر يرمم ما يخربه 

الوجود

أجراه: 
عبد السالم المساوي

ي شاعر وناقد مغر�ب

ملف العدد 
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ولعل حرصه على 
مضاعفة النفث الداللي 

في لغته الشعرية هو ما 
فتح له أفقًا آخر في وطء 

أرض التشكيل وتجريب 
أدواته فيها. لكن ثمة 
توجسا يجعل الشاعر 

دائما على صلة بنصوصه 
الشعرية، حتى وهو 

في أشد حاالت التلبس 
بالتشكيل. إنه بعبارة أخرى 

ال يتوانى في إقامة عرس 
مستمر لزواج خاص، يقيمه 

بين نصوصه الشعرية 
ولوحاته الفنية؛ كأنه يهدي 

القارئ مزيدا من المفاتيح 
لقراءة نصوصه التي 

يعتبرها بعض الدارسين 
مباِلغة في االحتفاء 

بالغموض، وهي مفاتيح 
تركز على البعد البصري 
الذي هو ديدن الشعراء 

في تشكيل مواقفهم 
ورؤاهم.

أصدر الشاعر رشيد 
المومني منذ بداياته 

الشعرية في أوائل 
السبعينيات إلى اليوم 
مجموعة من األعمال 

اإلبداعية، كما نشر 
العديد من المقاالت 

والدراسات النقدية التي 
ركزت في مجموعها 

ملف العدد 
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ملف العدد 

على جماليات النص 
الشعري والسبل المثلى 

لقراءته وتلقيه، كاشفا 
عن العالقات الملتبسة 

التي تربط بين الذات 
والنص والوجود، في 

سياق اللحظة التي 
تسمح بتحقق النص 

الشعري. وهذه األعمال 
هي: »حينما يورق 

الجسد« 1973، و»النزيف« 

1974، و»مشتعال أتقدم 
نحو النهر« 1979، و«مهود 
الساللة« 2002، و»ثلج مريب 

فوق جبهة الحطاب« 
2011، و»بأنامل الضوء« 2012، 

و»أقترب وال أدنو« 2014.

وفي هذا الحوار الذي 
أجرته مجلة »ذوات« معه، 

يتحدث الشاعر المغربي 
رشيد المومني، بطريقته 

المعهودة في اجتراح 
األساليب المسعفة 

والعبارات الدقيقة، عن 
خصوصية الكتابة الشعرية 

ورهاناتها الكبرى، وهي 
أساليب تحمل كثيرا من 

سمات لغة النص الشعري 
الذي يؤمن به.
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بداع الشعري،  ي عل أك�ث من حقل إبداعي )الإ
* ينفتح الشاعر رشيد الموم�ف

، عالوة عل عشق  بداع، الفن التشكيلي ي أحوال الإ
ية والتأملية �ف الكتابة التنظ�ي

ي النوعي؟ أل يكفيك 
ي التعدد الف�ف

للموسيقى عزفاً وتلقياً(، ما رس هذا الجموح �ف
الشعر باعتباره يجسد انشغالك الأساس؟

** أنت تعلم أيها الصديق، أن ما من تجربة شعرية، إل وتكون محاطة بحدائقها 
ي قد تتسع، أو تضيق وفقا لطبيعتها وهويتها؛ فكلما 

الرية الخاصة بها، والىت
تعددت هذه الحدائق، إل وتعددت بالمقابل مستويات حضورها، ومستويات 

بنياتها الجمالية والفكرية. من المحتمل أن تكون التجربة الشعرية لدى الشاعر، 
ي نفس 

طار العام الذي تستمد منه هاته الحدائق وجودها، حيث يمكن �ف هي الإ
الوقت أن تكون مرايا رمزية لفراديس محتملة، كما يمكن أن تكون مرايا لفصول من 

، الذي تتجسد فيه مكابدات الذات  الجحيم. فهاته الحدائق هي الفضاء الفعىي
ي تتشكل فيها البنيات الدللية 

والروح..إنها أيضا فضاء المرجعيات المركزية، الىت
ي آن، والخلوة 

والجمالية للنص، باعتبارها ماذا للذاكرة التخييلية والُحلمية �ف
فمات  ي ذلك ميكان�ي

ماتها، بما �ف ف ي تجرب فيها هذه الذاكرة حدود اشتغال ميكان�ي
الىت

ي أدراجه مجموع المتون 
الكتابة، الفكر والتأمل. إنها أيضا المستودع الذي تنتظم �ف

ي تتشكل بها الهوية المعرفية لشاعرية الذات، 
والنصوص الحية والمدونة الىت

ي تتوزع عليها مامح مساراتها، داخل الفضاءات الخاصة، أو داخل الفضاءات 
والىت

اب  ي حد ذاته اق�ت
اب من تخوم تجربة شعرية ما، هو �ف العامة. وأعتقد أن الق�ت

ي 
من فضاءات وأ�ار هاته الحدائق الرية، كما أن محاولة التعرف عليها، هو �ف

ي شموليتها، 
نفس الوقت، أداة للتعرف عى خصوصية التجربة الشعرية، سواء �ف

ي هذا الستطراد، هو أن الهتمامات 
شارة إليه �ف ي تفاصيلها. ما أروم الإ

أو �ف
شارة إليها، ل تنفصل عن اهتمامات التجربة الشعرية، بل هي  ي تفضلت بالإ

الىت
ي أواظب عى 

بعض من مكوناتها المركزية، فالدراسات عى سبيل المثال الىت
ي الشخصية 

جم إىل حد ما رؤيىت ، ت�ت ف ت�ي ف الأخ�ي ها، وخاصة خال السنت�ي نرش
جم  ي للكلمة، كما ت�ت

بداع، للذات ولاآخر، بالمفهوم الحضاري والكو�ف للكتابة ولاإ
ي يتشكل بها فكرنا الحديث 

شكاليات الثقافية والمعرفية الىت وجهة نظري لأهم الإ
والمعارص، وهي عموما ليست مجرد رؤية شخصية خالصة، بقدر ما هي رؤية 

ي بشقيه العام 
ي المشهد الثقا�ف

نظرية، تتقاطع مع الخطابات الحداثية المتداولة �ف
ات شخصية، بمعىف أن هذه الكتابات  والخاص؛ ولكن عى أساس قناعات وخ�ب
طار النظري الذي يشتغل بشكل رمزي  التأملية يمكن أن تكون خ�ي تعب�ي عن الإ

ي 
ء بالنسبة إىل عاقىت ي

ي تضاعيف ما أكتبه من نصوص شعرية. نفس ال�ش
ومجازي �ف

تها شكا من أشكال الكتابة  ي أك�ش من مناسبة، أن اعت�ب
بالتشكيل، والذي سبق ىلي �ف

ة ببعدها البري، المختلف جذريا عن الكتابة الشعرية من حيث الظاهر،  ف المتم�ي
ء عنها من حيث الجوهر، علما بأن طقس الكتابة لدي، هو  ي

ي ىسش
ي ل تختلف �ف

والىت
ي 

ذات الطقس الذي أمارس فيه تجربة التشكيل، حىت بالنسبة إىل المواد الموظفة �ف
ذلك، فأنا أرسم بنفس الح�ب الذي أكتب به، عى نفس الورق، وبنفس الأحجام، 

ي 
وغالبا عى نفس الطاولة. قد يتعلق الأمر ربما بمحاولة رسم المرحلة الهامية الىت
تسبق زمن القول الشعري، كما قد تكون شكا من أشكال استدراج هذا القول كي 
ي يري دبيبها 

يعلن عن حضوره. عموما ثمة تلك الحمى المحببة والمطلوبة، الىت
ي تشتغل عى خيمياء الحروف، 

ي الأصابع، بحثا عن هذا القول، إن الأصابع الىت
�ف

ي تشتغل عى خيمياء الأبيض والأسود، وهي أيضا الأصابع ذاتها 
هي ذاتها الىت

ي تطوف مجاهل الأوتار الممتدة عى جسد القيثارة، حيث يتحول العزف إىل 
الىت

ي حطبها، 
ي ظال الغابة، �ف

ي الضائع والمحتجب �ف
محاولة للبحث عن ذلك الامر�أ

، لتلك  ي
ي غموضها. إن عملية العزف تتحول إىل عملية تقليب ل نها�أ

ي صمتها، و�ف
�ف

ملف العدد 

ما من تجربة شعرية، 
إال وتكون محاطة 
بحدائقها السرية 

الخاصة بها، والتي قد 
تتسع، أو تضيق وفقا 

لطبيعتها وهويتها



43

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

ي خبايا جسد القيثارة، أو 
الصفحات البيضاء المتحولة والكامنة بصيغة أو بأخرى �ف

ي جسد الكتابة، وجسد اللون. ومع ذلك، فالحديث عن هذه الحدائق 
بالأحرى �ف

. ي حكم ذلك الملتبس والمست�ت
يظل مجرد محاولة فهم وتأويل ما سيظل دائما �ف

: المبدع  ف ف الطرف�ي ي حدود تلقيها ب�ي
ي لك الكتابة الشعرية �ف

* وماذا تع�ف
والمتلقي؟

ي تسعى 
شكالت، الىت ** إن سؤال الكتابة باعتباره قراءة مضادة، هو أحد أهم الإ

إىل تجاوز تخوم ذلك التلقي الأحادي البعد، والقادم من خارج تخوم الكتابة، 
ي قلب هذا 

وفضاءاتها الداخلية، كي تتفرغ إىل ذلك التلقي المنبثق من دواخلها؛ إذ �ف
ي تطارد بها الكتابة، 

التجاوز فقط، يمكن مامسة تلك الختالت المتعددة، الىت
ي الزج بها، داخل مقولت غريبة عن هويتها، وعن 

ي يمكن أن تكون سببا �ف
والىت

مساراتها، وأزمنتها. إن الأمر هنا تحديدا، شبيه بممانعة ذاتية، تطالب الكتابة 
بمضاعفتها، كي تكون ربما، أك�ش مصداقية، من أية ممانعة محايثة، موجهة ضد 

رياح القراءات الخارجية.

ي نصك 
كها �ف * هل يهمك أمر القارئ، أو بمع�ف آخر: هل ثمة خيوط هادية ت�ت

ف إىل أن المتلقي سيهتدي بها إىل تأويل مالئم؟ وأنت مطم�أ

ي دأبت 
الية، الىت ف طار، تعلن الكتابة عن قطيعتها، لتلك القراءات الخ�ت ي هذا الإ

** �ف
عى تقطيعها، وفق ما تقتضيه الرؤية المانوية، إىل ثنائيات ثابتة، تعفي نفسها 

ي يمكن الهتداء عى ضوئها، إىل 
من مسؤولية إعمال الفكر والنظر والمساءلة، الىت

احتمالت قرائية مغايرة، متحررة من بؤس مقولت من قبيل الأصل والفرع، الشكل 
ق والمغرب، ومؤهلة لكتشاف تخومها  والمضمون، الظاهر والباطن، والمرش

المتعددة الأبعاد، والمنفتحة عى مسارات ممكنها ومحتملها، بعيدا عن وهم 
ابنا عى سبيل الختبار، من العاقة  الفوز بخاصات مبترة وتسطيحية. ولعل اق�ت
ي مسلمة ثنائيتهما، 

ف الظاهر والباطن، يسمح لنا بإعادة النظر �ف كيبية القائمة ب�ي ال�ت
ي دأبت عى ترسيخ مفهوم عاقة المناصفة بينهما، مما يؤدي إىل إلزام القراءة 

الىت
ي قد يؤدي تجاهلها، أو تجاوزها إىل »تشويه 

بوجوب المتثال إىل قوانينها، والىت
ي الحقيقة 

حقيقي لبنية/ بنيات نص ما«!. والحال أن هذا المتثال القري، يضمر �ف
ف مستنبطة من  عجزا مكتوما عن تناول النص/الخطاب، تناول يستند عى قوان�ي

كة،  ي تماساتها وتقاطعاتها الكلية والمش�ت
نصات إىل إيقاعاته الدللية، �ف جمالية الإ

وليس منبنيا عى إكراهات الرؤية التجزيئية لثنائياتها. ففي غ�ي قليل من الحالت، 
ف باطن خطاب ما بقوة تجاوزه لظاهره، حيث تطفو مكوناته عى  يحدث أن يتم�ي

ته الخارجية، مدثرة إياه بغالة رهيفة من الغموض، حيث تتعذر إمكانية  قرش
الإحاطة الكلية أو الجزئية بدللته، بصفته ظاهرا متاحا للماحظة والمعاينة، وهو 

الية،  ف ، حيث يتعذر عى القراءة الخ�ت ما يؤدي إىل سيادة مسحة الغموض الن�ي
ف الظاهر والباطن،  المسكونة بشطط ثنائياتها، إمكانية رسم الحدود الفاصلة ب�ي

ي تفاعلهما.
مات المؤثرة �ف ف ي ضبط الميكان�ي

أما �ف

* أية قراءة متاحة، إذن، يكون بإمكانها التفاعل مع هذا الغموض الشفيف، 
وهي تع�ب إىل باطن النص ع�ب عتباته الظاهرة؟

** تَراُجُع الظاهر عى حساب هيمنة الباطن، يربك هذه القراءة، ويحرمها من نقط 
ها بها، لأن الظاهر غالبا ما يكون بمثابة عتبة،  د الظاهر عى َمدِّ ي تَعوَّ

ارتكازاتها الىت

أنا أرسم بنفس الحبر 
الذي أكتب به، على 

نفس الورق، وبنفس 
األحجام، وغالبا على 

نفس الطاولة 

ملف العدد 
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ي حالة احتجاب العتبة، يصبح الترب 
تمرق منها القراءة إىل عمق النص/باطنه. و�ف

ي نهاية 
إىل باطن النص، مطلبا صعبا ومعرضا لختالته. فما يبدو ظاهرا، ليس �ف

ي بسخائه وانتشاره، لذلك فإن مجموع الستنتاجات 
الأمر سوى فيض باطن، ينت�ش

ي 
ي تنتهي إليها هذه القراءة، يكون مطبوعا بمابسات هذا الخلط. �ف

والتأويات الىت
قا باطنه جملة وتفصيا، ومهيمنا  ء، مخ�ت ي

سياقات مغايرة، يستبد الظاهر بال�ش
عى ما يندرج فيه من عنارص ومكونات، ليصبغها بتلويناته وظاله، فا يبقى ثمة 

با من الخلط.  ي يكون فيها الحديث عن باطن ما، رصف
سوى سلطة الظاهر، الىت

بالمقابل سيكون من المستحيل، الحديث عن منهجية معينة للمقاربة، باعتبار أن 
ي هذه الكتابة، قد 

ح منهجية مقاربتها الخاصة بها. فما يبدو مركزيا �ف كل كتابة تق�ت
يكون جد ثانوي بالنسبة إىل كتابة أخرى، وهو ما يضاعف من مسؤولية المقاربة، 
ي هذا 

ومن مهمتها؛ حيث يكون العبء كله ملقى عى كاهل قراءة، تكون مطالبة �ف
السياق، بالنفات من فخاخ الثنائيات، من خال تحقيق تموضع عى درجة عالية 

ة العميقة بأ�ار انبناء كتاب الكون، بما يخول لها إمكانية  ، والخ�ب ي
اء المعر�ف من ال�ش

وط وإواليات هذا النبناء. تملك منهجية مؤهلة للتفاعل مع �ش

ي ما بدا من قبُل مكتما تمام 
عادة النظر، �ف تجاوز عائق الثنائيات، هو دعوة لإ

ي ما بدا أنه قد تاىسش تماما، وأن ِديدان الزمن قد عفت عى آخر 
الكتمال، أو �ف

ء، باستعادته قبل أن يطوله الزوال.  ي
، تدارك جوهر ال�ش إشارة من إشاراته. بمعىف

ف ثنائية موازية ليست أقل إشكال،  يتعلق الأمر هنا بذلك التوتر الأبدي، القائم ب�ي
وط  وهي ثنائية الذاكرة والزمن، المشوبة بتوتٍر، قوامه الحرص عى تواصل مرش
بتنابذ، ل قبل لهما معا بتفاديه، كما لو أن الأمر يتعلق بتبادل صداقة وعداوة 

. ف متمكنت�ي

* هل تقصد هنا زمن تحقق الكتابة الشعرية أم الزمن، باعتباره ماضياً، تم 
ي هذه الكتابة ذاتها؟

تقييده �ف

** الكتابة تتحرش بالزمن، تكرهه عى إعادة ما سبق له أن نهبه واختطفه من فضاء 
ي ضوء هذا 

الجسد، ومن فضاءات الروح، وما اطمأن إىل احتجابه به. إن الزمن و�ف
ي التجاه المضاد 

داد، ملزم بالخروج عن طريقه المعتاد. أي ملزم بالس�ي �ف الس�ت
ي أفق إطالة مستقبلية 

، �ف ي إىل الحارصف
ي يُف�ف

لمساراته الطبيعية، حيث الما�ف
ي هذا الزمن من نصوص وخطابات. 

متوقعة. هكذا تقوم الكتابة بتخليد ما كتب �ف
ي تخليده هو أيضا؛ أي إخراجه من زمنيته بصفته زمنا، إىل أخرى منفصلة 

بما يعىف
عادة انبنائه،  عنه، وهي زمنية الكتابة. فبدل اطمئنانه إىل تاشيه، يصبح عرضة لإ

وانتقاله من بيت النسيان إىل بيت الستعادة. وهو ما يضاعف من خصوصيته، 
ٍل مهيٍأ للتعايش مع ثبوتيته. بمعىف أن الكتابة بقدر  ويضفي عليه ازدواجية متحوِّ

ي به مؤقتا، ليتحقق بذلك خروجه من 
استعادتها لما انمحى فيه، بقدر ما تغتىف

فناء إىل فتنة الإحياء، بوصفه ذاكرة حية، تعيش حربها المفتوحة مع  سلطة الإ
ورتها المدمرة. ص�ي

ي عالقة الشعر بالذاكرة؟
ي بالستعادة، هل تكمن �ف

* ماذا تع�ف

** بل هي استجابة لنداء حياة كانت قد تعرضت من قبل خلسة لاإجهاض، خال 
لحظة انبثاقها. فالمجهض ضدا عى إرادته، ل يتوقف عن النداء، إل بعد تحقق 
ط حضوره ووجوده. ولكم  ي تكريس �ش

فعل استعادته من جديد، وإيائه حقه �ف
ي عانت من عدوانية قراءات اجتثاثية، 

بداعية والفكرية، الىت ة الأسئلة الإ هي كث�ي

ملف العدد 

َتراُجُع الظاهر على 
حساب هيمنة الباطن، 

يربك هذه القراءة، 
ويحرمها من نقط 

د  ارتكازاتها التي َتعوَّ
ها بها الظاهر على َمدِّ
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ي استطاعت بفضل ديناميتها الداخلية، من 
بفعل إصاباتها بعاهات الثنائيات، والىت

ة أنساغها بحيوية مضاعفة، كي تكتسح نظارتها حقول القوِل، تُرَعُه  استعادة خرف
ي تأبيد زمنها الخاص 

ي تستدعيها الكتابة، �ف
وخرائبه، عى غرار تلك الستعادة الىت

بها، والمتضمنة لفعل التخليد الرمزي، للحظة كانت من قبل مجرد عامة عابرة، 
مفرغة من دللت حضورها.

ي جوهرها حركية مضادة لحركة 
ميم، وهي �ف إىل جانب بنية الستعادة، ثمة بنية ال�ت

يقاع العام لحركية الوجود، لأن الطبيعة باعتبارها  ي الإ
الطبيعة، ولآلية اندماجها �ف

ي 
ورة ما- �ف يقاع تمفصاتها، كلما حسمت - نتيجة استخاصها لرف قوة قارئة لإ

ورة تخريب بنية ما، فإنها تقبل عى ذلك، من موقع اقتناعها باستنفاد هذه  رصف
ي أفق تحويلها 

ي أفق محوها، أو �ف
ي تخريبها إما �ف

البنية لحضورها. وهو ما يقت�ف
بعد تفكيكها، إىل بنيات مغايرة تماما لما سبق أن كانت عليه. ولأن الكتابة تستقل 

بسلطتها عن سلطة الطبيعة، كما بتجاوزها لها، فإنها درجت عى اعتماد منهجيات 
ميم، هو أحد الأركان الأساسية لهذه  مضادة لمنهجيات الطبيعة. ولعل فعل ال�ت

ي عمقها رفضا جذريا لمنهجية الهدم المنغلق عى آليته 
ي تتضمن �ف

المنهجية، والىت
ي أوشكت 

ء/النص، من استعادة بنيته، الىت ي
ف ال�ش التحويلية، لأنها تهدف إىل تمك�ي

سقاطية، مكرهة بذلك سلطة زمن القراءة ذي البعد  ي عليها عوامل التعرية الإ
أن تأ�ت

ء/النص.  ي
الطبيعي عى النسحاب، من أجل تدارك الخلل الذي أوقعه عى ال�ش

ي عملية التدارك هذه، طمس تام للحظة عبور الزمن فيه، وتحييد لها، ومن 
و�ف

ي هيئة أك�ش نظارة. والأك�ش هنا، 
ثمة، ترسيم ممكن لتجىي ديمومة الصورة الأوىل، �ف

بص به. ء وزمنه الطبيعي الم�ت ي
ف ال�ش فعل توسيع مضاعف، للمسافة الفاصلة ب�ي

ميم كهدف أسمى من أهداف الكتابة الشعرية، فما هي  * تتحدث عن ال�ت
ي بوسع الكتابة ترُميمها؟

المكونات ال�ت

ميم، هو ذات الفعل الذي تضطلع الكتابة بتنفيذه - وخاصة منها  ** فعل ال�ت
ي يطيب لها أن تكون 

الكتابة الشعرية - منذورة لتدارك ما تهدمه الطبيعة، الىت
الناطق الرسمي بلسان الوجود. وهو ما يسمح لنا بالقول، إن الشعر يرمم ما 

ميم هنا دللة  ي كتابه. ولل�ت
يخربه الوجود، بصفته قراءة إقصائية لما ل يندرج �ف

التأبيد، أي إخراج النص من بيت الزمن العابر، إىل بيت الديمومة المقيمة.

ميم، وعى غرار الستعادة،  من هذا المنطلق إذن سنجدد القول، بأن فعل ال�ت
ي 

استجابة زمن الكتابة لنداء المجهض، بإيعاز من قراءة ما، كي تمنحه الحق �ف
الحتفاء المتجدد بحياة، كانت قد �قت عنوة منه. هذه الستعادة تجهض 
ف  ف موقعه كأثر، وب�ي الرؤية الماضوية لاأثر. تلغيها، وتردم الهوة الفاصلة ب�ي

زمن ذهابها باتجاهه. إنه الردم الذي تحقق بموجبه فعل استعادة الأثر، وفعل 
ه السابق  حضوره، كي يتخلص من سلطة المسافة وقدرها، وكي ينفلت من مص�ي

ي أفق تحوله إىل طاقة مولدة، واعدة بإنتاجية ما، برف النظر عن 
باعتباره أثرا، �ف

ي السياق ذاته، يحدث أن تخلد 
ي يحتمل أن تكون قاتلة أيضا. و�ف

طبيعتها، الىت
ي 

الكتابة إىل عزلتها المؤقتة، حرصا عى صيانة ذاتها من أعطاب القراءات، الىت
يتهددها الخارج بتوريطها فيها. أي أن تنسحب من المشهد، كلما تضخم لديها 

ي تهافت 
الإحساس باختاط حابل المركز بنابل الهامش، وهو الختاط المع�ب عنه �ف

طار، مما يكدر صفاء الرؤية،  شارات، وأشباه أضدادها، عى احتال الإ أشباه الإ
وينأى بها إىل حد الستحالة. هناك تحرف ملحاحية النسحاب، كرد فعل طبيعي 
شارة وأصواتها. انسحاب يجنح  وحتمي، عى بؤس اكتظاظ، تختنق فيه أنفاس الإ

الكتابة تتحرش بالزمن، 
تكرهه على إعادة 
ما سبق له أن نهبه 

واختطفه من فضاء 
الجسد، ومن فضاءات 
الروح، وما اطمأن إلى 

احتجابه به

ملف العدد 
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بالكتابة جهة النسيان، أو بالأحرى، جهة ما ينبغي سماُعه، قراءتُه ورؤيته. جهة 
دد الصعب الذي ل يكف عن مناداتك. ذلك ال�ت

ي يولدها 
دد الىت ورة، بفعل احتدام حالة ال�ت إن فعل النسحاب يتحول إىل رصف

دد الذي يستدرج  اللتباس والخلط المجبول عى التعمية والتعويم، وهو ال�ت
، ويصدها عن رؤية ما يراها. َ ف العقل والحس، إىل دوامة تشكيك يعمي غبارُها الع�ي

دد القاىسي الذي يغمر جسد الكتابة، يرتفع صوت توسِل كاذب  ي أتون هذا ال�ت
�ف

لكتابة ل صلة لها بجوهر الكتابة، من أجل أن تحظى هي أيضا بحضورها المغالط 
ي خائه قطعان الكمائن، بصوتها الخفيض، الشبيه 

س �ف فيك. توسٌل مداهٌن، تتم�ت
ي جسد المكان. إنه 

جة، القادمة من ذلك المكان الغامض، المحتجب �ف بالحرش
ف فرصة امتصاص ما يتساكن فيك من حروف. توسل  توسل حروف متيبسة، تتح�ي
شبيه باستجداء، يروم اقتطاع جزء من قامتك. توسل مبطن بقرار إخراجك منك، 

ي ما ل صلة له بدم نصوصك وهويتها. ومهما تعددت 
وإبعادك عنك، وتغريبك �ف

ي نداء قرابة تماأ حقل 
اسة، ذلك المتنكر �ف ها �ش مصادر هذا التوسل، فإن أك�ش

الرؤية، فتحجب عنك ما عداه، وما عداها.

ي 
ة التوسل. هناك �ف ة أخرى مضادة لس�ي لكن! ثمة وراء الحجاب، توهٌج آخر، وس�ي
قلب الخلوة الرية لعمليات إحياء جسد الكام، إحياء ل يتوا�ف عن الستقواء 
، ورؤية تفكيك، تهدف إىل استبدال  بعنفه المبطن فيه، كي يتحول إىل رؤية ب�ت

أعضاء مشلولة بأخرى حية. مهمة تحتاج إىل فائض قسوة جمالية، وإىل غ�ي قليل 
. هنا فقط  ف من متعة القتل، قصد قطع الطريق عى زمن المحو والنفي السلبي�ي

ورة دللة أخرى، غ�ي تلك المحيلة عى ملحاحية تأجيل ما ينبغي قوله،  يصبح للرف
ه، واستبداله بما يقطع الطريق عى تقدم الجثة، وعى  وهي دللة ب�ت ما يجب ب�ت

تربص التوسل، ثم إعادة زرع ما يمكن أن يكون مصدر قول محفوف بأضوائه 
وبشعريته. إنه شكل من أشكال خلق، يروم إبدال ثنائية الحياة والموت، بقوة 

ثنائية مضادة، هي الحياة المتوجة بمضاعفها.

ف أو محدود لتجديد أسماء الوجود، وتغي�ي  تلك هي الكتابة، جموح غ�ي مق�ف
اتيجية تحويلية، تشمل بنياته كما تشمل مساراته، استنادا عى  مفاهيمه ع�ب اس�ت

ة بأ�ار الطريق. بتقنيات فتحها وتعبيدها، وبآليات إحداث تلك  رؤية عميقة وخب�ي
ي مامح تخوم مغايرة، وواعدة بغموضها الخاق.

ي تتمظهر �ف
النتقالت، الىت

لمام الشامل، والمغالط، بالدللة النهائية  إنه التحويل الذي يتجرد من إكراهات الإ
لقاء بتساؤلتنا  ي توهمنا النقائض والأضداد بمدنا بها، كلما كنا عى أهبة الإ

الىت
ي انبثاق الحقائق من 

ي يُعتقد �ف
من طابق لآخر. ذلك أن النقائض والأضداد، الىت

فجواتها، تبادر هي أيضا، بطمس هذه الفجوات، حال دخولها أرض الكتابة. إنها 
ي الاعقل، تمهيدا 

ي الصوت، والعقل �ف
ي الأسود، والصورة �ف

تعيد دمج الأبيض �ف
ي تعتمدها اللغة 

لتفج�ي دللت تناقضات وأضداد مغايرة، ل عاقة لها بتلك الىت
ي مفصلة خطاباتها ورسائلها، لأن الكتابة - وعى سبيل المثال ل الحر 

الوسيطة �ف
ي تلجأ 

ورة التفكيك الىت ي العقل والاعقل، سوى بنية واحدة، اقتضت رصف
- ل ترى �ف

اب  ، توخيا منها تبسيط عملية الق�ت ف إليها عادة محاولة الفهم، إىل شطرها إىل بنيت�ي
ء يمكن  ي

ي اختافها. ونفس ال�ش
كة �ف ف عنارصها المش�ت من جوهر النواة المؤلِّف ب�ي

قوله بالنسبة لاأبيض والأسود، اللذين يعت�ب فصل أحدهما عن الآخر، مجرد 
ي 

ورة منهجية بالنسبة للقراءة المستعجلة، من أجل فهم الأبعاد الحقيقية الىت رصف

ملف العدد 

يحدث أن تخلد الكتابة 
إلى عزلتها المؤقتة، 

حرصا على صيانة ذاتها 
من أعطاب القراءات، 
التي يتهددها الخارج 

بتوريطها فيها
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ورية وأساسية لانتقال  يتضمنها الرمادي. فإذا كانت بنية التضاد والتناقض، رصف
، فإن الكتابة من خال  ف ة والشك إىل دار الطمأنينة واليق�ي بالعقل من دار الح�ي
ي تدعونا للتعامل معهما، 

ة، الىت توحيدهما معا، تمكننا من استعادة تلك الح�ي
بص بالتمظهرات الرية والمكتومة،  ف من مكونات ال�ت ف أساس�ي باعتبارهما مكون�ي
. ي يتسى بها الكون، وهو معتكف عى تسويد بياضات كتابه الغامض والكب�ي

الىت

ي حياة 
ي المعارص �ف ف يفرسون تراجع مكانة الشاعر العر�ب * كث�ي من المهتم�ي

الناس بطبيعة الع� الستهالكي الذي نحيا، وأن صعود أسهم الرواية تمَّ 
ي 

بسبب ما تُحاط به من أسباب التداول: سهولة تلقيها والجوائز السخية ال�ت
ي عل ذلك؟

تخصص لها. ما تعليق الشاعر رشيد الموم�ف

فت  ت عنها ضمن مواد الملف الذي أ�ش ي الموضوع، كنت قد ع�ب
** وجهة نظري �ف

عى إعداده إحدى الجرائد المغربية، بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وكنت قد 
ي مواجهة القتلة«. والمقصود بالقتلة هنا 

/ الشعر �ف عنونته بـ »بيان استعجاىلي
ي الواقع، سوى قتلة الحياة، خاصة القول، كما 

هم قتلة الشعر، والذين ليسوا �ف
ي الملف ذاته أن تاريخ التلقي الشعري، يظل بحاجة ماسة إىل غ�ي 

ألمحت لذلك �ف
ي كانت 

قليل من التصحيح، والتصويب، كي نتمكن نسبيا من تفنيد تلك الأوهام، الىت
ي حياتنا الثقافية 

تلح ولعدة قرون، عى إقناعنا، بأكذوبة الحضور الباذخ للقصيدة �ف
والجتماعية، والذي أم� خلسة »مهددا بالزوال والنقراض«، حيث يؤكد واقع 

ي 
الحال، عى أن هذا الحضور، لم يكن أبد يتجاوز حدود تلك الدائرة الضيقة، الىت

يتواجد الشعراء داخلها، بمعية ممدوحيهم- بالنسبة للشعراء العرب، وحسادهم، 
ف عادة  ، المفتون�ي ي ف اللغة، والنقد الأد�ب إىل جانب ثلة محدودة من الغاوين، ومجان�ي
ي رسختها 

بالبحث عن قول آخر، يتخلل لغة غ�ي اللغة المتداولة؛ وهي الحقيقة الىت
لدينا، شهادات صديقة، أتيحت لها فرص معايشة الكث�ي من الرموز الشعرية 

ي ربوع الأزمنة، القديمة 
، �ف ي

، عى السفر المعر�ف ي
العالمية، بفعل تمرسها الستثنا�أ

منها، والحديثة عى السواء. رموٌز نذكر منها عى سبيل المثال ل الحر، علقمة 
، ومالرميه، إلخ... ، وإزراباوند، فضا عن بودل�ي ي

، المعري، ودانىت ي الفحل، المتنىب
ة من الشعراء، أو لنصوصها الشعرية، خارج  ف حيث ل وجود لهاته النخبة المتم�ي

. وهي إشارة ضمنية، إىل الخصوصية  ف هذه الدائرة الضيقة جدا من المهتم�ي
ي ل 

وطها، الىت ي تظل مقيدة برش
ف بها الكتابة الشعرية، والىت ي تتم�ي

الستثنائية الىت
تسمح بتاتا باتساع رقعة تلقيها، إل ضمن قواعدها الشائكة والمتشابكة.

ي هذا السياق، وقد يكون الأك�ش إثارة للجدل، ليس 
غ�ي أن أهم ما يعنينا �ف

ي 
ي سؤال »كارثة!!« الرحيل التدريجي للشعر، عن المشهد الثقا�ف

هو الخوض �ف
ي خلفية تصنيع 

نكاري، عن دللة النوايا الثاوية �ف بداعي، بل هو التساؤل الإ والإ
ي نهاية المطاف إىل قانون، معزز 

»المسلمات«، أو بالأحرى، مسلَّمِة ما يتحول �ف
برامته المفتعلة، وبقْطعية تمويهية ل مجال للدفع فيها بأي طعن أو تشكيك، 

ة تداول هذه المسلمة/الأكذوبة تصبح واجبا حتميا،  بل الأدهى من ذلك، أن مسأليَّ
ملزما للجميع. علما بأنها مسلمة، تفتقر إىل الحد الأد�ف من الموضوعية، وهي 
ية، تطول كل ما من شأنه إضفاء نسبة معينة  ي العمق، عن نزعة تدم�ي

صادرة �ف
ى،  من الجمال عى كينونة الكائن، أو إضاءة مساراته، بتلك الأسئلة الشعرية الك�ب
 ، ي

ي تستمد منها الخطابات الفكرية والفلسفية ثراءها، وعمقها الرؤيوي والمعر�ف
الىت

ي دأبت الأجهزة المتسلطة، 
ي هذا السياق، التذك�ي بالمكائد، الىت

حيث لن يفوتنا �ف
ها ع�ب التاريخ، ضد الشعر والشعراء. عى تدب�ي

إن تاريخ التلقي 
الشعري، يظل بحاجة 

ماسة إلى غير قليل من 
التصحيح، والتصويب، 
كي نتمكن نسبيا من 

تفنيد تلك األوهام، التي 
كانت تلح ولعدة قرون، 

على إقناعنا، بأكذوبة 
الحضور الباذخ للقصيدة 

في حياتنا الثقافية 
واالجتماعية

ملف العدد 
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ية، حينما تتظاهر بإعائها من شأن زمن الرواية، عى  عة التدم�ي ف إن هذه ال�ف
حساب تسليمها بأفول زمن الشعر، فإنما تفعل ذلك فقط، من أجل رصف 

ي لن يسلم من أذاها الشعر وحده، بل 
النتباه عن نواياها الخبيثة، الىت

بداع  ي لها صلة ما، بالإ
سيتعداها حتما إىل الرواية، وإىل كافة المجالت الىت

ي الخاق، من أجل إكراهنا عى الكتفاء بكل عابر ومؤقت، قابل 
نسا�ف الإ

ي آن، 
لاستهاك الريع والزائل. ذلك أن الأمر يتعلق برؤية مخزنية، ومخزية �ف

ي توكل تدب�ي 
فسادية الخالصة، الىت عة الإ ف بداعي. إنها ال�ف ي والإ

للمشهد الثقا�ف
ويج المشبوه، دون أن  ي تقنيات ال�ت

، يمتلكون إمكانيات عالية �ف ف ها لمنشط�ي مهامِّ
ورة أية قناعات فكرية، أو نظرية بطبيعة المادة المستهدفة  تتوافر لديهم بالرف

ي قلب الدائرة الضيقة ذاتها، سيظل الشعر قادرا عى 
فساد. لكن و�ف بعملية الإ

ي مواجهة القتلة، ذاك هو البيان الأول 
اته الجمالية والفكرية، �ف تجديد خ�ب

. والأخ�ي

ي 
ي المغرب، وتجربتك السابقة �ف

ي بيت الشعر �ف
تك وعضويتك �ف *بحكم خ�ب

ي ينبغي 
اتيجية ال�ت س�ت ي بمديرية الثقافة بفاس؛ ما هي الإ

تدب�ي الشأن الثقا�ف
ي من أجل تيس�ي تداول الشعر  ي الوطن العر�ب

أن تسلكها بيوت الشعر �ف
ف الناس؟ وإشاعة الثقافة الشعرية ب�ي

، متخلص من  ي
** إنه لعمري السؤال الأك�ش إحراجا لأي فاعل إبداعي، أو ثقا�ف

ي تمارس سحرها المموه عى الحقائق 
أوهام الخطابات المثالية والفضفاضة، الىت

والقناعات، لأن إشكالية تيس�ي تداول الشعر، وإشاعة الثقافة الشعرية، ل 
تنفصل مطلقا عن إشكالية ثقافة تداول الكتاب. وأنا حينما ألح عى التوصيف 

ي أتجاوز ضمنيا مستوى عاقة تداول الكتاب بالأمية، وبالبؤس 
، فاأنىف ي

الثقا�ف
ي من 

ي تعا�ف
، إىل مستوى الأوساط المتعلمة، وإن شئت الأكاديمية، والىت ي

المعر�ف
دد عى المكتبات والخزانات، ومن حيث  فقر مدقع من حيث عاقتها بجمالية ال�ت

ي تحتجب تحت غبارها حكايات 
عاقتها بأ�ار وأعاجيب الرفوف المعتمة الىت

يات المكتوب،  ي ح�ب
ياق الغامض، المراق خلسة �ف العناوين، والأغلفة، وكذا ال�ت

ي تجعل من قضية استحضار الكتاب أو 
إىل غ�ي ذلك من التداعيات الردية، الىت

ملف العدد 

ي 
ي رشيد المومىف الشاعر المغر�ب

والشاعر الفرن�ي إيف بونفوي 

ي عبد السيام المساوي  والشاعر المغر�ب

إن هذه النزعة 
التدميرية، حينما تتظاهر 

بإعالئها من شأن زمن 
الرواية، على حساب 
تسليمها بأفول زمن 
الشعر، فإنما تفعل 
ذلك فقط، من أجل 

صرف االنتباه عن نواياها 
الخبيثة، التي لن يسلم 
من أذاها الشعر وحده
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إن 
الحلقة المفقودة 
لدى بيوتات الشعر 
العربية، تتمثل في 

غياب الرؤية التشاركية 
في ما بينها، والتي قد 
تسمح  بإمكانية تبادل 

منشوراتها

الذهاب إليه، حدثا تتداخل فيه الرغبة، بالفضول، بالعشق، ثم بذلك المتثال 
ي تضاعيف صفحات، ل تهدأ إل بعد 

وط إىل نداءات التعرف المكتومة �ف الامرش
اطمئنانها لحضور أطياف القراءة بكل ألوانها، وأصواتها، وأحوالها. إن غياب هذه 

ي يمكن 
دي، يعصف بطريق الأمل، الىت اجع، إن لم نقل ال�ت ي ال�ت

الثقافة، وتماديها �ف
ي قضايا 

أن نهتدي به إىل موقع الكتاب، ديوانا شعريا كان، رواية، أو تخصصا �ف
ف الشعوب المتقدمة  ذات طبيعة فكرية، أو علمية. إن المفارقة الغريبة القائمة ب�ي

ي كون الأوىل منشغلة نظريا ولوجيستيكيا، 
والمتخلفة، كي ل أقول النامية، تتمثل �ف

ف الوسائط المعلوماتية الحديثة،  ف الكتاب، وب�ي بإشكالية تدب�ي العاقة المتوترة ب�ي
ة، والموحي باحتمال  ف به هذه الأخ�ي ي والعنيف، الذي تتم�ي

بفعل التطور العدوا�ف
ي اهتمامات الفضاءات العامة 

تضييقه الخناق عى الثقافة الورقية، المتجذرة �ف
، والذي يسعى بشكل أو  والخاصة لمجتمعاتها. هذا النشغال الحضاري العاىلي

، سينتهي  ي
ي والور�ت

و�ف لك�ت ف التلقي الإ بآخر إىل تحقيق نوع من التوازن المحتمل، ب�ي
به المطاف لدى الأمم المتخلفة، بتصفية الحساب جملة وتفصيا مع هذا الكائن 

المتِعب المسمى بالكتاب، ع�ب الـتأكيد الأخرق عى نهاية أزمنته، أسوة بمراكز 
دي- هي أيضا عن سلطة الكتاب  ي عرف هذا ال�ت

ي استغنت- �ف
الحداثة الكونية الىت

ونية !! إنها الذريعة المثالية والنموذجية،  لك�ت عى حساب النتصار إىل الوسائط الإ
للتخلص من الكتاب، قبل أن يتحقق معه الحد الأد�ف من التواصل، من منطلق 

الحتماء الجبان بخندق حداثة غ�ي مستوعبة، ل من قريب أو من بعيد. وإذا 
ف الثقافة الورقية،  كان العالم المتقدم يحرص عى إقامة نوع من التوازن ب�ي

ي والعلمي للوسائط الحديثة، وخاصة 
ونية، من خال التوظيف العقا�ف لك�ت والإ

ي أعماق الصحراء، بتصفح 
ي تسمح لك وأنت �ف

بالنسبة لتقنية تحميل الكتب، الىت
آلف الكتب، فإن الأمم المتخلفة المصابة بعاهات الحداثة المعطوبة، قد حولت 
هذه الوسائط إىل ُلَعٍب، قابلة لأن تقدم لها مختلف نماذج التسلية المنسجمة مع 
ي 

ة، كما لو أن الأمر يتعلق بذهنيات معاقة، ترف كامل أوقاتها �ف عقولها الصغ�ي
متعة الندهاش بألعيب هذه الوسائط.

ف التحىي بقليل من المثالية، كي نقول، إن الحلقة  ومع ذلك، سنحاول مكره�ي
ي ما 

ي غياب الرؤية التشاركية �ف
المفقودة لدى بيوتات الشعر العربية، تتمثل �ف

ي قد تسمح عى الأقل، بإمكانية تبادل منشوراتها، من دواوين شعرية 
بينها، والىت

جمة، وهو مطلب أصبح جد ملح  ودراسات نقدية ونصوص نظرية أو إبداعية م�ت
ي ضوء الختفاء التدريجي لخارطة الأسماء الشعرية 

ة، خاصة �ف ي العقود الأخ�ي
�ف

المؤسسة للحداثة الشعرية والنقدية العربية، وظهور خرائط مختلقة موسومة 
ي الحضور 

ي حاجة ماسة، إىل ممارسة حقها �ف
بتعدد مستويات انتشارها الذي تظل �ف

ي العام؛ إذ بفضل هذه  الموضوعي والطبيعي داخل المشهد الشعري العر�ب
ي يتعذر 

اكات الثقافية، يمكن عى الأقل أن نهتدي إىل الأصوات الحقيقية الىت الرش
. ف ي قلب طوفان فعىي من المدع�ي

سماعها �ف

ي 
بية �ف ي الختام، وبحثاً عن قارئ متمرس للشعر، كيف تنظر إىل دور ال�ت

*�ف
خدمة هذا المنحى؟

** من الواضح أن هذا السؤال هو امتداد لسابقه، لأنه يتعلق بالبحث عن السبل 
ي 

سيخ ثقافة القراءة، وهو مكسب جد مؤجل، ل أتوقع أنه سيتحقق �ف الكفيلة ب�ت
ف بالحضور الفعىي لسلطة تربوية وتثقيفية  السنوات القليلة المقبلة، لأنه ره�ي

ي أراها الآن تتحسس ساح عدوانيتها كلما انتهت إىل 
، والىت ي

ي مراكز القرار الثقا�ف
�ف

مسامعها فكرة ترويج كتب المعرفة الأدبية، خاصة العربية منها.

ملف العدد 
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بيبليوغرافيا 

وق للنرش والتوزيع، عمان ـ الأردن، ط 5، 1992	  إحسان عباس ـ فن الشعر، دار الرش
ي الحديث، منشورات دار الآفاق الجديدة، الرباط 1993	  ي الشعر العر�ب

أحمد المعداوي ـ أزمة الحداثة �ف
 أدونيس: 	 

وت ـ الطبعة الرابعة 1983	  الثابت والمتحول ـ ج 3 ـ دار العودة ـ ب�ي
وت، ط 3 – 1983	  زمن الشعر - دار العودة - ب�ي
وت 1983	  صدمة الحداثة ـ دار العودة، ب�ي
، لندن 1992	  ي

الصوفية السوريالية ـ دار السا�ت
وت 1983، ط 4	  ي ـ دار العودة ـ ب�ي مقدمة للشعر العر�ب
وت 1993	  ة شعرية ثقافية ـ دار الآداب، ب�ي ها أنت أيها الوقت ـ س�ي

وت 1997	  ي ديوان أدونيس )الكتاب( ـ دار الآداب ـ ب�ي
: دراسة نقدية �ف أسيمة درويش ــ تحرير المعىف

وت 1988	  اعتدال عثمان ـ إضاءة النص ـ دار الحداثة للطباعة والنرش والتوزيع ـ ب�ي
وت 1979	  ي نقد الشعر ـ دار ابن رشد، ب�ي

إلياس خوري ـ دراسات �ف
وت 1982	  ي الشعر ـ المؤسسة العربية للدراسات والنرش ـ ب�ي

ا ـ النار والجوهر، دراسات �ف ا إبراهيم ج�ب ج�ب
وق للنرش والتوزيع ـ عمان )الأردن( 1999	  ف ـ محمود درويش المختلف الحقيقي ـ دار الرش جماعة من المؤلف�ي
ي المغرب 2016	 

ف ـ الذاكرة والشعر، منشورات بيت الشعر �ف جماعة من المؤلف�ي
وت 1984	  وق- ب�ي جهاد فاضل - قضايا الشعر الحديث- دار الرش
، ط1، 2016	  ف بل ـ دمى فاجرة، القاهرة، دار الع�ي داغر، �ش

، ط1، 2004	  وت، المؤسسة العربية للدراسات والنرش إعراباً لشكل، ب�ي
وت، دار النهضة العربية، ط1، 2010	  القصيدة لمن يشتهيها، ب�ي
قيات، ط1، 2006	  ل تبحث عن معىف لعله يلقاك، القاهرة، دار �ش
قيات، ط1، 2007	  ي القصيدة، دار �ش

الرغبة �ف
سكندرية ـ مر )د. ت(.	  ي لغة الشعر، رؤية نقدية ـ منشأة المعارف بالإ

رجاء عيد ـ دراسة �ف
ي 2016	  ي الثقافية(، دار الصدى، د�ب ي زمن الاشعر )كتاب مجلة د�ب

رشيد بنحدو ـ عن الشعر �ف
، دار دّون، القاهرة سنة 2015	  ي

زاب ثروت ـ حبيبىت
جابر عصفور ـ زمن الرواية، دار المدى للطباعة والنرش والتوزيع ـ دمشق 1999	 
سعدي يوسف ـ مثلث الدائرة ـ دار المدى للطباعة والنرش والتوزيع ـ دمشق 1994	 
وت 2013	  ، ب�ي ي

عباس بيضون ـ ساعة تخىي ـ دار السا�ت
ميسون صقر ـ ريحانة ـ روايات الهال، العدد 649، سنة 2003	 
وق، القاهرة 2009	  عاء خالد ـ ألم خفيف كريشة طائر، دار الرش
وت 	  ي الحديث - المؤسسة العربية للدراسات والنرش ـ ب�ي ي الشعــر العر�ب

ريتا عوض ـ أسطورة المــوت والنبعاث �ف
1978

وت 1986	  ، ط 1 ـ ب�ي ي
ي الكتابة الفنية )الأصول والفروع( ـ دار الفكر اللبنا�ف

ي ـ الصورة الشعرية �ف
صبحي البستا�ف

صاح فضل ـ أساليب الشعرية المعارصة ـ دار الآداب 1995	 
وق للنرش والتوزيع - عمان )الأردن( 2002	  طاهر عبد مسلم - عبقرية الصورة والمكان - دار الرش
 عبد الكريم حسن: 	 

وت 1992	  زهرة الكيمياء ـ المؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ـ ب�ي
وت 1983	  ي شعر السياب - المؤسسة العربية للدراسات والنرش والتوزيع - ب�ي

الموضوعية البنيوية، دراسة �ف
ي - 1996	  ي العر�ب

عبد الله محمد الغذامي - المرأة واللغة - المركز الثقا�ف
، دار الثقافة، القاهرة 1978	  عبد المنعم تليمة ـ مدخل إىل علم الجمال الأد�ب
 عبد السام المساوي: 	 

ي شعر أمل دنقل، اتحاد كتاب العرب، دمشق 1994	 
البنيات الدالة �ف

المراجع العربية: 



5١

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

بيبليوغرافيا 

وت 2009	  ، ب�ي ي
ي شعر محمود درويش، دار السا�ت

جماليات الموت �ف
ي المغرب 2016	 

وللمتلقي واسع التأويل، منشورات بيت الشعر �ف
يما مادري، 	  كة إم�ب ي نص الحداثة(، �ش

ي تأويل النص الشعري )مقاربة نظرية تطبيقية �ف
عبد السام ناس عبد الكريم ـ �ف

تطوان 2008
عز الدين إسماعيل: 	 

وت - ط 3 - 1983	  ي المعارص: قضاياه وظواهره الفنية والمعنويــة - دار العودة - ب�ي الشعر العر�ب
وت 1974	  ي إطار العر الثوري - دار القلم - ب�ي

الشعر �ف
، منشورات جامعة سيدي محمد 	  ي اث النقدي والباغي العر�ب ي محطات من ال�ت

ي ـ تلقي الشعر: قراءة �ف
عبد الرحمان بنا�ف

بن عبد الله، فاس 2006
فراس السواح - الأسطورة والمعىف - دار عاء الدين - دمشق 1997	 
وت 1987	  ي الشعرية - مؤسسة الأبحاث العربية - الطبعة الأوىل - ب�ي

كمال أبو ديب ـ �ف
وت 1982	  ق للطباعة والنرش والتوزيع، ب�ي ي المعارص - المرش ي الشعر العر�ب

كمال خ�ي بك - حركة الحداثة �ف
وت 1997	  ف ـ زيتونة المنفى. المؤسسة العربية للدراسات والنرش ب�ي مجموعة من المؤلف�ي
ي الحديث: بنياته وإبدالتها. دار توبقال للنرش ــ الدار البيضاء 1990	  محمد بنيس ـ الشعر العر�ب
ي المغرب 2015	 

ي المعارص(، منشورات بيت الشعر �ف ي ضيافة الشعر المغر�ب
محمد بودويك ـ ناده بما يشتهي ناده كما تشتهي )�ف

وت 1986	  ي - ب�ي
: بيانها ومظاهرها - دار الكتاب اللبنا�ف ي ي الشعر العر�ب

محمد حمود ـ الحداثة �ف
، تونس 1985	  ي المعارص ـ �اس للنرش ي بنية الشعر العر�ب

محمد لطفي اليوسفي ـ �ف
وت 1985	  اتيجية التناص( ـ دار التنوير للطباعة والنرش ـ ب�ي محمد مفتاح - تحليل الخطاب الشعري )اس�ت
ي - البيضاء 1990	  ي العر�ب

ي الخطاب الباغي والنقدي - المركز الثقا�ف
محمد الوىلي - الصورة الشعرية �ف

ي الشعر المعارص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 196 ـ أبريل 1995	 
مختار عىي أبو غاىلي ـ المدينة �ف

وت 1981	  مصطفى ناصف - الصورة الأدبية - دار الأندلس - الطبعة الثانية - ب�ي
ي السوري المعارص ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب ــ دمشق 1999	  ي الشعر العر�ب

وليد مشوح ـ الموت �ف
ي المغرب 2016	 

ي مديح اللبس، منشورات بيت الشعر �ف
: �ف محمد أيت لعميم ـ قصيدة الن�ش

ا، ونر حامد أبو زيد - مدخل إىل السيميوطيقا - دار قرطبة، الدار البيضاء 1986	  ف قاسم س�ي

المراجع المترجمة: 

إديث هاملتون ـ الميثولوجيا ـ ترجمة: حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1990	 
بداع( - سلسلة إبداعات عالمية ــ ترجمة: محمد الأسعد ــ 	  ي الإ

ات �ف إيتالو كالفينو ــ ست وصــايا لاألفية القادمة )محارصف
الكويت ــ العدد 321، دجن�ب 1999

، الدار البيضاء 1986	  ف ـ بنية اللغة الشعرية ـ ترجمة: محمد الوىلي ومحمد العمري ـ دار توبقال للنرش جان كوه�ي
ي نحىي بها ـ ترجمة: عبد المجيد جحفة. دار توبقال للنرش ـ الدار 	 

جورج ليكوف ومارك جونسون ـ الستعارات الىت
البيضاء 1996

وت ط 3، 1982	  ا - المؤسسة العربية للدراسات والنرش ــ ب�ي ا إبراهيم ج�ب جيمس فرايزر ــ أدونيس أو تموز ـ ترجمة: ج�ب
مارتن هيدغر ـ هيلدرلن وماهية الشعر ـ ضمن: النصوص الفلسفية ــ ترجمة: فؤاد كامل ــ دار الثقافة للطباعة والنرش ــ 	 

القاهرة 1974
اير 1987	  ويليك رينيه - مفاهيم نقدية- ترجمة: محمد عصفور- سلسلة عالم المعرفة- الكويت- ف�ب
رومان ياكبسون - قضايا الشعرية- ترجمة: محمد الوىلي ومبارك حنون- دار توبقال- الدار البيضاء 1988	 



5٢

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

	 Bachelard )Gaston( -La Poétique de la rêverie- P.U.F. 6 Ed. 1974
	 Barthes )Rolland( -Le Plaisir du texte- Ed. Du Seuil. Coll. Points Paris 1973
	 Guiraud )Pierre( -La Sémiologie- Col. »Que Sais- Je?« No 1421- P.U.F 1983
	 Genette )Gérard( -Seuils. Ed. Du Seuil. Col. Poétique- dirigée par Todorov et Genette, Paris, 1987
	 Hans Robert Jauss -Pour une esthétique de la réception. Trad: Jean Strabinski . éd. Gallimard. Paris 1978
	 Iser wolfgang -Acte de lecture, Bruxelles 1985.
	 Jean-Lui Joubert -La poésie, Cérès Edition, Tunis 1997. 
	 Hans Robert Jauss -Pour une esthétique de la reception- n.r.f Ed. Gallimard- Paris, 1978
	 Hans Robert Jauss -Esthétique de la réception, traduit de l4allemand: Claude Marllard, éd. Gallimard 

1978
	 Meshonic )Henri( - Pour la Poétique - n.r.f Gallimard. Ed. 1970
	 Molino )Jean( et Joëlle Gardes -Tamine-Introduction à L›analyse de la Poésie 1 )les strophes(-P.U.F. 

Presses Universitaires de France- Ed. 1982
	 Moreau )François( -L›Image Littéraire, Position du Problème- C.D.U et SEDES. Paris, 1982
	 Morier )Henri( -Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique- Presse Universitaire du France.
	 Riffaterre )Michael( -Sémiotique de la Poésie- Ed. Du Seuil. Paris, 1983
	 Todorov )Tzvetan( et oswad Ducrot -Dictionnaire encyclopédique des Sciences du Langage- Col. Pints 

Ed. Du Seuil- Paris, 1972.
	 Todorov )Tzvetan( et autres -Sémantique de la Poésie- Col. Points. Ed. Seuil. Paris.

المراجع األجنبية: 

بيبليوغرافيا 



53

العدد )٢٩( - ٢٠١٦



رأي ذوات 54

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

ف وبمــا يمّثــل خصوصّيــة للــذات مقابــل 
ّ لشــعور بالختــاف والتمــ�ي

ي الآن نفســه تحــرف 
ي بنــاء الهويّــة، و�ف

الآخريــن هــو العنــر المحــورّي �ف
ف مجمــوع الأفــراد لتشــكيل هويــة الجماعــة أو  عنــارص المشــابهة بــ�ي
»الهويـّـة الثقافّيــة« لمجتمــع أو أّمــة مــن الأمــم، فتكــون هــذه الهويـّـة الجمعّيــة 
ــارَص المشــابهة بينهــم والختــاف  قائمــة عــى إدراك مجموعــة مــن الأفــراد عن
ــة  ــة الثقافّي ف للهوي ي كوهــ�ي

ــو�ف ي وصــف أنت
عــن الجماعــات الأخــرى، كمــا جــاء �ف

الهويّــة  تشــّكل  وكــون   .)The Symbolic Structure of Community p12(
ــس  ــة مجــرّدة ولي ــة ذهني ــا، وهــي عملّي دراك له ــة الإ ــاً عــى عملّي ــة قائم الثقافّي

ورة عــى وقائــع ماديـّـة، تصبــح  بالــرف
ــًة نســبّيًة  ــة، قضّي ــن ناحي ــة، م الهويّ
بفعــل الحتمــالت الدائمــة للتعــدد 
ي إدراك الأفــراد لهــا، ومــن ناحيــة 

�ف
ّ أو  ي

َ منجــزة بشــكل نهــا�أ أخــرى، غــ�ي
ورة مســتمرة نتيجــة لدخــول  ي صــ�ي

�ف
دراكات  ــالإ ــط ب ــدة تختل ــل جدي عوام
ــة  ي حال

ــا، كمــا �ف ــر فيه ــة وتؤث الماضي
وثقافــة  بلــد جديــد  ي 

�ف يحيــا  مــن 
ــة. أجنبّي

ــة  ة الروائّي ي ســ�ي
ــن النظــر �ف يمك

أصــٍل  مــن  الأمريكّيــة  والقاصــة 
ي للتمثيــل عــى  هنــدّي جومبــا لهــ�ي
ي تخضــع لهــا 

ورة الــىت حالــة الصــ�ي
ــة مــن خــال تداخــل مكّوناتهــا  الهويّ
ــا  ــن ماضيه ــدرة م ــخصية المنح الش
هــا  ــات حارصف ــدّي بمكّون ونســبها الهن
التمثيــل  يمكــن  كمــا  أمريــكا،  ي 

�ف
روايتهــا  خــال  مــن  ذلــك  عــى 
ترجمــة   )The Namesake( الســمّي 
ومجموعتهــا   ،2014 خريــس  �ى 
 The( »القصصّيــة »ترجمــان الأوجــاع
ترجمــة   )Interpreter of Maladies
مــروة هاشــم الحاصلــة عــى جوائــز 
ــام  ر لع ف ــ�ت ــزة بولي ــا جائ ــّدة، أبرزه ع
ي آخــر أعمالهــا روايــة 

2000 ، وكذلــك �ف
ي صــدرت ســنة 2013، وهــي غــ�ي 

»الأرض المنخفضــة« )The Lowland( الــىت
جمــة إىل العربّيــة حــىت الآن. م�ت

ــدت  ــد ول ي، فق ــ�ي ــا له ــة الأم لجومب ــي اللغ ــة ه يّ ف نجل�ي ــة الإ ــّد اللغ تُع
ــا  ــة والديه ــن لغ ــرف م ــدة، ول تع ــات المتح ي الولي

ــأت �ف ــدن ونش ــة لن ي مدين
�ف

ــا  ــن خاله ي اكتســبت م
ــىت ــة ال ــك هــي اللغ ــة كذل يّ ف نجل�ي ، والإ ر اليســ�ي ف ــ�ف إل ال

ي 
ــة �ف بداعّي ــة الإ ــتاذة للكتاب ــة وأس ــا أديب ــة، باعتباره ــة والأكاديمّي ــهرتها الأدبّي ش

اب نحوهــا ونحــو  ، إل أّن جومبــا شــعرت بحالــة حــاّدة مــن الغــ�ت ف جامعــة بوســ�ت

تجلّيات الهوّية 
الممّزّقة 

عند جومبا 
الهيري

بقلم : د. يوسف حمدان

ي
أكاديمي أرد�ف

ا
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ــا  ي غــ�ي المتموضــع عيان
ــن المــا�ف ف م ــ�ي ــة ولغــة قادمت ــا، بســبب ثقاف ثقافته

ي والديهــا، الأمــر الــذي دفعهــا بشــّدة وشــغف إىل تعّلــم 
أمامهــا؛ وهــو مــا�ف

يّــة ل تشــعر تجاههــا بالمقارنــة مــع لغــة والديهــا، فبــدأت  ف نجل�ي لغــة غــ�ي الإ
ي مطلــع الألفّيــة الجديــدة إىل أن هاجــرت مــن أمريــكا 

يطالّيــة �ف بتعّلــم اللغــة الإ
ــاذا  ــو لم ــن ه ــادر إىل الذه ــذي يتب ــؤال ال ــا. والس ي روم

ــاّم �ف ــكل ت ــا بش لتحي
يطالّيــة؟ نســتطيع أن نلتمــس  لــم تتعّلــم لغــة والديهــا البنغالّيــة بــدل مــن الإ
ــخصّية  ــة الش ــمّي، خاص ــة الس ــخصّيات رواي ــض ش ــال بع ــن خ ــة م الإجاب
ــذي يشــعر بالنفــور مــن اســمه  ــا، وهــي شــخصّية »غوغــول« ال الرئيســة فيه
ض أن يكــون لقــب الــدلل لــه عــى عــادة قــوم والديــه  الــذي كان مــن المفــ�ت
ضافــة إىل الأســماء الرســمّية، إل أّن  ي إطــاق ألقــاب الــدلل عــى أبنائهــم؛ بالإ

�ف
والــده الدكتــور »أشــوك« يُضطــر إىل تســجيله رســمّيا بهذا الســم؛ لأنّهــم كانوا 
طــاق تحمــل الســم الرســمّي لغوغــول  ــن تصــل عــى الإ ي انتظــار رســالة ل

�ف
ــَم دلل  ــول اس ــى غوغ ــداء ع ــار ابت ــع الختي ــد وق ــه. وكان ق ــه لأم ــن جّدت م
للمولــود الجديــد لرتباطــه بذاكــرة الدكتــور أشــوك بالنجــاة؛ إذ قــادت أوراق 

نقــاذ  ّ غوغــول عّمــال الإ مــن أحــد كتــب الأديــب الــروىسي
ــل ســنوات  ــد قب ي الهن

ي حــادث قطــار �ف
ــاذه �ف نق ــه لإ إلي

ــوغ ل يســتطيع أن  ــول البل ــا يناهــز غوغ ــدة. وبينم بعي
ي 

ــىت ــات ال يحتمــل ردود الأفعــال تجــاه اســمه والصعوب
ــمّيا إىل  ــمه رس ّ اس ــ�ي ــه، فيغ ي نطق

ــرون �ف ــا الآخ يواجهه
ــم  ــر لس ــه تحوي ــى أنّ ــّر ع ــذي ُف ــم ال ــل، الس نيكي

.)Nikolai( ــولي ــول الأّول نيق غوغ

ــه  ــا عاينت ــتوحاة مم ــول مس ــخصّية غوغ ــدو ش تب
جومبــا نفســها أثنــاء نشــأتها؛ إذ كانــت مضطــرة لأن 
تُنــادى بلقبهــا جومبــا بــدل مــن اســمها الرســمّي الصعِب 

النطــُق بــه عــى زمائهــا وأســاتذتها، وهــو مــا ســيصبح رســمّيا اســمها. جومبــا 
نفســها تقــول، إنّهــا كانــت تشــعر بالإحــراج من اســمها بســبب صعوبتــه وغرابته 
عــى الآخريــن، فكانــت تــرى أنّهــا تســبب المتاعــب لمجــرد أن تكــون عــى مــا 
هــي عليــه. وغوغــول المتماهــي مــع الثقافــة الأمريكّيــة أكــ�ش مــن تماهيــه مــع 
ي والديــه وقيمهمــا، 

ثقافــة والديــه يشــعر بأنـّـه غــ�ي قــادر عــى التمّســك بمــا�ف
ي الحيــاة الأمريكّيــة ل يجــد نفســه قــادرا عــى قبولهــا 

إل أنـّـه مــع نمــو تجربتــه �ف
. وعندمــا يحــاول  ّ ف أن يكــون أمريكّيــا أو غــ�ي أمريــكي ي الوســط بــ�ي

تمامــا، فهــو �ف
ــة  ي الرواي

ــارزة �ف ــددة الب ــا المتع ــة بتجلّياته ــة الأمريكّي ــا الثقاف ــول أن يحي غوغ
ــدّي ومختلــف  ــه هن ــه عــى أنّ ــه يُنظــر إلي ــا ونفســّيا، يجــد أنّ ــا وثقافّي اجتماعّي
عــن أبنــاء الثقافــة الأمريكّيــة حــىت عــى المســتوى الجســدّي، فمثــا كان 
يوصــف مــن أصدقائــه ومعارفــه بأنـّـه محظــوظ؛ لأنـّـه ل يتســمم مــن الطعــام 
ي الهنــد، بينمــا يُصابــون هــم بذلــك، مــع أّن الروايــة 

الهنــدّي أثنــاء إقامتــه �ف
ي الهنــد أثنــاء زيــارة ســابقة. وهــذا جــزء 

تعــرض معاناتــه وأختــه مــن التســمم �ف
ف لأبنــاء الثقافــات الأخــرى القائــم عــى  مــن عــرض الروايــة لتصــّور الأمريكيــ�ي
ي كتابــه الــذي 

ف �ف التنميــط الثابــت، الأمــر الــذي يذّكــر بمــا قالــه أنتــون كوهــ�ي
أحلــُت إليــه آنفــا أّن الثقافــات الغالبــة تعمــل عــى خلــق قوالــب تشــخيصّية 
بقــاء عــى الهــوة بينهــا وبينهــم،  نمطّيــة لأبنــاء الثقافــات الأخــرى مــن أجــل الإ

الشعور باالختالف 
والتمّيز وبما يمّثل 
خصوصّية للذات 

مقابل اآلخرين هو 
العنصر المحورّي في 

بناء الهوّية
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ي تأزيــم 
هــم، وهــو مــا يســاهم غالبــا �ف ف مــن ينتمــي إليهــا مــن غ�ي وتميــ�ي

ــة )ص 74(. ــات الثقافّي الختاف

ي الوقــت نفســه أن يكــون متماهيــا مــع ثقافــة والديــه 
ل يســتطيع غوغــول �ف

بالمطلــق ول أن يتخــّى عنهــا أيضــا؛ فهــي ضاغطــة عليــه بشــكل يظهــره، محــاول 
ي 

ــه �ف ــة إىل دور والدي ضاف ــه، بالإ ــت نفس ي الوق
ــا �ف ــتاق له ــا ويش ــص منه التخّل

دعوتــه الدائمــة إىل التمّســك بقيمهمــا، )وتظهــر محــاولت الآبــاء تعليــَم أبنائهــم 
ي غــ�ي قّصــة مــن مجموعــة ترجمــان الأوجــاع(، وبالمقابــل 

ثقافَتهــم ولغتهــم �ف
المجتمــع يدعــوه إىل قيمــه والتفكــ�ي مثلــه. يظهــر غوغــول عــى ســبيل المثــال 
ي المجتمــع 

ي بيتــه والحريّــة والســتقالّية �ف
ف صــورة التاحــم الأ�ّي �ف ممزقــا بــ�ي

اغماتّيــة ويــر الحياة  ي أ�تــه وال�ب
ف ودفء المشــاعر �ف ف وفــرة الحنــ�ي ، بــ�ي الأمريــكي

ي عرضهــا مقارنــاٍت عديــدًة 
. والروايــة بديعــة �ف ّ ي المجتمــع الأمريــكي

والســتقالّية �ف
ــدث  ــا يح ــال م ــن خ ــة م ــة والأمريكّي ــة الهنديّ ف الثقاف ــ�ي ــا�ش ب ــ�ي مب ــكل غ بش
ــة  ــم والثقاف ــتوى القي ــى مس ــع، ع ي المجتم

ــه و�ف ي أ�ت
ــه �ف ــول، ويواجه لغوغ

ي 
ات واضحــة عــى مواقــف عــّدة �ف ّ واللبــاس والطعــام وغــ�ي ذلــك. وتطــرأ تغــ�ي

الروايــة؛ فمثــا تعــرض الروايــة الثقافــة الأ�يـّـة الهنديـّـة 
ــة،  ــا الحميم ــا والشــغف بأجوائه ف له ــ�ي ــ�ي الحن بشــكل يث
ف يتــورط  ء مــن الزدراء حــ�ي ي

ثــم تعــود لتعــرّض ذلــك لــ�ش
اجماتّيــة  ّ وثقافتــه ال�ب ي المجتمــع الأمريــكي

غوغــول أكــ�ش �ف
ــرة  ــول فك ــادر عــى قب َ ق ــ�ي ــر غوغــول غ ــة، فيظه العملّي
ورة أن يخــرج موّدعــا أبــاه ومرافقــا لــه  أهلــه عــن رصف
ــرّض  ــول يتع ة، إل أّن غوغ ــ�ي ــفاره الكث ي أس

ــار �ف إىل المط
لتحــّول كبــ�ي عندمــا يمــوت والــده، ويعــود ليتقّبــل أكــ�ش 

ــة. فأكــ�ش ثقافــة والديــه وقيمهــم الهنديّ

ف  ف شــخصّيت�ي ــ�ي ي النتمــاء ب
ــا �ف ــة تقاب ــدم الرواي وتُق

: أشــيما والــدة غوغــول، وميشــومي ذات الأصــل  ف أنثويّتــ�ي
ّوجهــا غوغــول مــن خــال والديــه وفــق الأعــراف الهنديـّـة. عــى  ف ي ي�ت

الهنــدي الــىت
ــا  ــن حياته ا م ــ�ي ــكا أطــول كث ي أمري

ي عاشــتها �ف
ــىت ــاة أشــيما ال ــن أن حي ــم م الرغ

ــى  ــا ع ــة باده ــدة لثقاف ــة المجّس ــّيدة الهنديّ ــوذج الس ــا نم ــد، إل أنّه ي الهن
�ف

ي طريقــة 
ي أقوالهــا وأفعالهــا، �ف

مســتوى القيــم والممارســة، فهــي ســّيدة هنديـّـة �ف
ي مابســها والطعــام الــذي تحّبــه وتقّدمــه لعائلتهــا 

مخاطبتهــا لزوجهــا، و�ف
ي الحيــاة 

ي النهايــة بعــد مــوت زوجهــا ل تقــوى عــى الســتمرار �ف
وضيوفهــا...، و�ف

ي أمريــكا، فتقــرر العــودة إىل الهنــد، حيــث تســتطيع أن تجــد حيــاة تتفــق مــع 
�ف

، وأن تكــون بالتــاىلي  ّ ي
نســا�ف مــا تحملــه مــن تصــورات عــن الوجــود والمجتمــع الإ

منســجمة مــع نفســها.

عــى العكــس تمامــا، تمّثــل ميشــومي حالــة حــاّدة مــن محــاولت التماهــي 
ــة أو  ــا الهنديّ ــم أهله ــر قي ــى تقدي ــدرة ع ــدم الق ــة وع ــة الأمريكّي ــع الثقاف م
ي ارتباطاتهــا الجتماعّيــة ل ســّيما تلــك المّتصلــة 

التعايــش معهــا، فتفشــل �ف
بالــزواج. تتصــف موشــومي بالتمــرّد، فبينمــا ل تتمكــن مــن أن تكــون عــى عاقــة 
ي الجامعــة، ترفــض الرتبــاط بالشــباب 

مــع غــ�ي الهنــود بمــن فيهــم أســاتذتها �ف
ــاء  ــدرس الكيمي ي أن ت

ــا �ف ــة أهله ــى رغب ــرد ع ــه، تتم ــت نفس ي الوق
ــود. و�ف الهن

إن الثقافات الغالبة 
تعمل على خلق قوالب 

تشخيصّية نمطّية 
ألبناء الثقافات األخرى 

من أجل اإلبقاء على 
الهوة بينها وبينهم
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ــة  ــو اللغ ــه، وه ــر مع ــا آخ ــا، تخصص ــم والديه ــدرس، دون عل ــة وت ي الجامع
�ف

ف  ــل محاولــة منهــا التمــرد عــى رصاع النتمــاء داخلهــا بــ�ي الفرنســية، وهــذا يمّث
ي لغــة وثقافــة جديــدة 

الهويّــة الأمريكّيــة والأصــل الهنــدّي، فــكان »انغماســها �ف
ماذهــا الوحيــد. أقبلــت موشــومي عــى الفرنســّية، عــى النقيــض مــن كّل 
ء أمريــكي أو هنــدي، دون أّي شــعور بالذنــب أو الريبــة، ودون توقعــات  ي

ىسش
ــ�ي  ــا بالكث ف تطالبانه ــ�ي ــا لدولت ــر ظهره ــا أن تدي ــهل عليه ــوع. كان أس ــن أّي ن م
ء.« )ص 347-348(. بعــد  ي

ي مطالبتهــا بــأّي ىسش
مــن أجــل دولــة ل تملــك الحــّق �ف

ي أن تعمــل كيميائّيــة، وتســافر بــدل مــن ذلــك إىل 
تخرجهــا خّيبــت أمــل والديهــا �ف

ــكا.  ي أمري
ي ذلــك �ف

ــة عــّدة بعــد فشــلها �ف ي بنــاء عاقــات غرامّي
باريــس وتنجــح �ف

ي باريــس، وعــادت معــه 
ي الرتبــاط بخطيبهــا الأمريــكي غراهــام �ف

ونجحــت أيضــا �ف
ــاس  ــد، ولبــس اللب ــة موشــومي وســافر معهــم إىل الهن ــه عائل ــكا فتقّبلت إىل أمري
امــا لجــدي خطيبتــه،  الهنــدّي التقليــدّي وأكل الطعــام مــع أقاربهــا، وأظهــر اح�ت
ي 

ــه �ف ــا عايش ــة كّل م ــة وغراب ــك الثقاف ــن تل ّ م ي ــلىب ــه الس ــر موقف ــه أظه ــ�ي أنّ غ
ــك  ــي كّل ذل ــه كان يّدع ــة، وأنّ ــعرت بالخديع ــكر، فش ــة س ي حال

ــو �ف ــد، وه الهن
الوقــت قبــوَل ثقافــة أهلهــا و«بــدآ يتجــادلن وكأّن هــوة 
ــومي  ــت موش ــأة خلع ــا، وفج ــا وابتلعتهم ــت بينهم انفتق
ــه بالشــارع باتجــاه  ــه، وكّلهــا غضــب، وقذفت ــم جّدت خات

ــرة.« )ص 352(. ــّيارات العاب الس

تتعــرف موشــومي عــى غوغــول مــن خــال عائلتهــا، 
وجــان بــدون  ف ي جامعــة بــراون وي�ت

وهــي تعــّد الدكتــوراه �ف
ــى  ــا ع اضه ــدم اع�ت ــن ع ــم م ــى الرغ ، ع ــ�ي ــال كب احتف
ــتطيع  ــات: »ل أس ــا الأمريكّي ــدى صديقاته ــه إح ــا قالت م
أن أتخّيلــك مــع رجــل هنــدّي« )ص 400(. تبقــى موشــومي 
ف أكــ�ش مــن غوغــول الذي ل  متعّلقــة بأصدقائهــا الأمريكيــ�ي
ي عاقاتهــا مــع أصدقائها، 

يشــعر بالكثــ�ي مــن النســجام �ف
ف مــن أصدقائهــا دونالــد وزوجته  ف مــن المقّربــ�ي وتكشــف أثنــاء حديــث مــع زوجــ�ي
يد أنّهــا كانــت تشــعر بالغرابــة تجــاه اســمها، فــإّن »اســما مثــل اســمها يُعــّد  أســ�ت
ــال  ــح؛ فالأطف ــكل الصحي ــه بالش ــن نطق ــزون ع ــع يعج ــك أّن الجمي ــة، ذل نقم
ــا كرهــت  ــه إىل مــوس. لطالم ــا موســومي، ويخترون ــوا ينادونه ي المدرســة كان

�ف
ي العالــم، فلــم أقابــل أحــدا يحمــل الســم 

ي موشــومي الوحيــدة �ف
حقيقــة أنّــىف

نفســه.« )ص 387(.

ف موقــف غوغــول مــن الثقافــة الهنديـّـة وموقــف موشــومي  يظهــر الفــرق بــ�ي
ي مطعــم يعمــل فيــه هنــوٌد وبنغاليــون، فبينمــا يُعجــب المطعــُم والطعــاُم 

�ف
ء يحيــط بها )ص  ي

غوغــول، تشــعر موشــومي بالتقــزز، وأنّها مســتهدفة مــن كل ىسش
ف موقفيهمــا مــن المطعــم الهنــدّي أّن أّي انســجام  404-408(. يُظهــر الفــرق بــ�ي
ــأزّم التمــزق  ــا بعــد ت ــة، وينتهــي زواجهم ــد عــن الحقيق ــع وبعي ــا مصطن بينهم
تبــط بعاقــة جنســّية مــع صديــق قديــم لهــا،  الــذي تشــعر بــه موشــومي، ف�ت
عــى الرغــم مــن أنـّـه كان يهــزأ مــن اســمها الغريــب. صــورة موشــومي المزعزعــة 
ي فرنســا، حيــث تجــد ثقافــة ولغــة 

ي الروايــة إل �ف
لــم تعــرف الســتقرار والتــزان �ف

وقيمــا ليســت هنديّــة ول أمريكّيــة.

بحثت الهيري عن صورة 
مّتزنة لهوّيتها من 

خالل تعّلمها اللغة 
اإليطالّية، وهو ما 

ظهر في الرواية في 
تعّلم موشومي اللغة 

الفرنسّية
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ا عمــا تشــعر  ّ مــأزق موشــومي وغوغــول تجــاه الهويـّـة الأمريكّيــة يبــدو معــ�ب
ــا  ــم مكانه ــا قي ــة تحي ــون أمريكّي ف أن تك ــ�ي ــي ب ــها، فه ي نفس ــ�ي ــا له ــه جومب ب
ــل مــع لغــة والديهــا  ــرة التقاب ي دائ

ف أن تبقــى مرتبطــة �ف ــ�ي ولغتهــا وثقافتهــا، وب
ــة  ــوازن نتيج ــة الت ــها، فتبتعــد حال ي يصعــب عليهــا أن تعيش

ــىت ــا ال وثقافتهم
ف الثقافــة القادمــة مــن التاريــخ والنســب وتلــك المبنّيــة عــى النتمــاء  الفجــوة بــ�ي
نــة لهويّتهــا مــن خــال تعّلمهــا اللغــة  ف ّ ي عــن صــورة م�ت الجديــد، فبحثــت لهــ�ي
ي تعّلــم موشــومي اللغــة الفرنســّية. هــذا 

ي الروايــة �ف
يطالّيــة، وهــو مــا ظهــر �ف الإ

ي كتابــه 
ف معلــوف �ف ــر للــذات« بلفــظ أمــ�ي النمــط مــن التمــّزق يشــعر بـــ »التنّك

ي عالــم الــكام، 
ي عــى معالجتــه �ف ــات القاتلــة«، فتعمــل جومبــا لهــ�ي »الهويّ

ف أشــكال  ات الدقيقــة بــ�ي ف ي تصــف نفســها بأنّهــا مولعــة بمعرفــة التميــ�ي
وهــي الــىت

، فتحمــي نفســها مــن هــذا التنّكــر والتمــّزق مــن خــال البحــث عــن لغــة  التعبــ�ي
ــة. يطالّي ي اللغــة الإ

ّي مختلــف، وجدتــه �ف جديــدة وانتمــاء لفظــّي وتعبــ�ي
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ــرز  ــد أف ي ق ــر�ب ي الع ــر�ب ــاري الغ ــدام الحض ــر أن الصط ــد ينك أح
، ممــا وضــع  ي ي والهــو الغــر�ب ف الأنــا العــر�ب معادلــة غــ�ي متكافئــة بــ�ي
ي 

ــا�ف ــه أســباب التخلــف، بينمــا يزهــو الث ي في
ي موقــف يعــا�ف

الأول �ف
بحضارتــه ويــروج لأفــكاره ومفاهيمــه، غــ�ي أن ذلــك لــم يكبــح مكامــن الطمــوح 
ي النهــوض والبحــث عــن ســبل 

ي نفســه الرغبــة �ف
، بــل ولــد �ف ي نســان العــر�ب عنــد الإ

التطــور، ولعــل هــذا هــو مــا حــرك طاقــات الحيــاة لــدى الشــعوب العربيــة مــن 
خــال الســؤال التاريخــي: لمــاذا تقــدم الغــرب وتأخــر العــرب؟

ــن  ي زم
ــة �ف ــة والغربي ف العربي ــ�ي ف الحضارت ــ�ي ــة ب ــذه المقارن ــوء ه ــى ض وع

ــة: ــات التالي ف التوجه ــ�ي ي ب ــر�ب ــف الع ــح المثق ــة، ترج النهض

ــب  اث وأعج ــ�ت ــك بال ــه تمس 1ـ توج
ــس؛ ــة التقدي ــىت درج ــه ح ب

ــة  ــايرة الثقاف ــا إىل مس ــه دع 2ـ توج
الغربيــة واســتحضار نموذجهــا؛

ف  بــ�ي التوفيــق  إىل  دعــا  توجــه  3ـ 
الحديثــة. والمدنيــة  اث  الــ�ت

ــة،  ــات الفكري ــذه التوجه ــق ه ووف
ي  العــر�ب الشــعري  الخطــاب  ترجــح 
ي الــذي رأى 

ا�ش ف النمــوذج الــ�ت الحديــث بــ�ي
فيــه أنصــاره قــوة البيــان وصحــة المعــىف 
ــال أر�ت  ــن خ ــك م ــظ؛ وذل ــة اللف وجزال
ي  ة وأ�ب فحولــه، مثــل امــرئ القيــس وعنــ�ت
ف النمــوذج  هــم، وبــ�ي ي وغ�ي تمــام والمتنــىب
الرومانــ�ي الــذي تعلــق أصحابــه بأفــكار 
، كمــا  ون وشــيىي جــون جــاك روســو وبــ�ي
ووردزورث  كولريــدج  بمفاهيــم  تأثــروا 
النقديــة. أمــا النمــوذج الثالــث، فحــاول 
والأســطورة  والرمــز  اث  الــ�ت اســتثمار 
ي قالــب لغــوي موســوم بطابــع 

وأفرغهــا �ف
النقــد  بمفاهيــم  ومــزود  الحداثــة، 

ي الحديــث  ــة، فألحــق باللغــة انحرافــات جعلــت الشــعر العــر�ب ي الحديث الغــر�ب
ــس  ــون ــــ للمقايي ي الشــكل والمضم

ــ�ب »تجــاوزا ــــ �ف ــدة تعت ــة جدي ــر بتجرب يم
ي 

ــىت ــة ال ــا لطبيعــة المرحل ــن وعين ــة تتضــح م ــة. وطبيعــة هــذه التجرب التقليدي
نحياهــا؛ فالمرحلــة مرحلــة تفتــح وإبــداع، تقــدم واكتشــاف جديــد، ومــن طبيعة 
بــداع ارتيــاد المجاهــل، كمــا أن مــن طبيعــة التقــدم والكشــف  التفتــح والإ

ــر«1. ــة ال ي متابع
ــرب �ف التغ

1  عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، ط7، ص 25

الشعر والواقع 
العربيين: 
أية عالقة؟

بقلم : د. عبد السالم شرماط

ي أستاذ باحث مغر�ب

ل
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ي الحديــث، فــوق  ي الأدب العــر�ب
لقــد أفــرزت إشــكالية الخطــاب النهضــوي �ف

ف التمســك بالمــوروث الشــعري وإعــادة  مــا تقــدم، خطابــات شــعرية توزعــت بــ�ي
ــاكاة  ف مح ــ�ي ــة، وب وط المرحل ــرش ــتجابة ل ــعر اس ــوض بالش ي النه

ــا �ف اره أم ــ�ت اج
ي الحيــاة اليوميــة، 

النفــس الداخليــة والكشــف عمــا تعانيــه مــن متاعــب ومــآىسي �ف
ــدة تتســم بالهــدوء والســكينة تجــاوزا لواقــع غــ�ي  ــاة جدي ــاىلي تأســيس حي وبالت
ــذات  ــه ال ــب في ــة، وتغي ي ــه الغ�ي ــيطر في ــع تس ــه واق ــة أن ــه، بحج ــوب في مرغ
ي وجــد فيهــا 

ف الكلمــة الرمــز الــىت مصــدر الإحســاس والشــعور والوجــدان، وبــ�ي
يــة القــادرة عــى احتضــان هــذا الواقــع  أصحــاب هــذا التجــاه الوســيلة التعب�ي
ي بجــرأة واقعية  وإعــادة تشــكيله وفــق رؤيــا شــعرية ترســم معالــم الواقــع العــر�ب

بعيــدا عــن كل تقليــد مــوروث أو طوباويــة مســتوردة.

ــه  لقــد كلــف الشــاعر نفســه مهمــة التعبــ�ي عــن واقعــه المــأزوم، غــ�ي أن
ي 

بــداع �ف ــع وعــاش واقــع النــص الشــعري، فذابــت ذات الإ نــ�ي هــذا الواق
جوانــب فنيــة ل تجــدي الواقــع نفعــا؛ فمــن الدعــوة إىل التمســك بعمــود الشــعر 

ــه واســتبدال الصــورة الشــعرية  ، إىل الخــروج عن ي العــر�ب
القديمــة بالرؤيــا الشــعرية الحديثــة. كمــا أن الــدرس 
ي 

ــص الشــكلية، �ف النقــدي نفســه ظــل تابعــا لطبيعــة الن
ف أنــه مطالــب بالبحــث داخــل النــص الشــعري عمــا  حــ�ي
ــذة  ــص ناف ــاء بعــَد الن ــس الكتف هــو خــارج الشــعر ولي
تطــل عــى مــا حولهــا؛ إذ خــارج النــص توجــد حقيقتــه، 
ي يمكــن للمتلقــي الطــاع عليهــا وفهمهــا، والــدرس 

والــىت
ــا. ــل بإجــاء هــذه الحقيقــة والكشــف عنه النقــدي كفي

أزمــة  تبقــى  التحــولت،  هــذه  كل  ومــع  ولكــن 
رســم  الــذي  الشــعري  للخطــاب  مصاحبــة  الســؤال 
ة عــن حــال مــن الأحــوال؛ فقــد  أصحابــه اتجاهــات معــ�ب
ورة الرجــوع إىل الشــعر القديــم  آمــن شــعراء الذاكــرة بــرف
والســتفادة مــن تجــارب فحولــه، وأبــدوا إعجابهــم بعمود 
ــم  ــون قصائده ــاروا ينظم ــم، فس ي القدي ــر�ب ــعر الع الش
ي بنــاء القصيــدة العــام 

مقلديــن الشــعراء القدامــى �ف
ف الخــروج بالشــعر مــن  ي والأوزان، محاولــ�ي

ي المعــا�ف
و�ف

ي مرحلــة النحطــاط والنهــوض 
ســباته العميــق، ومــن الجمــود الــذي أحــاط بــه �ف

ــا العــر؛ إذ وجــد شــعراء الذاكــرة )محمــود ســامي  ــه حــىت يســتجيب لقضاي ب
ــم  ــعري القدي ــوذج الش ي النم

...( �ف ي
ــو�ت ــد ش ــم - أحم ــظ إبراهي ــارودي - حاف الب

الحــل الأنســب لاإجابــة عــن إشــكالية التأخــر التاريخــي، حيــث ســخروا معايــ�ي 
القصيــدة القديمــة لمواجهــة الســتعمار، وللتعبــ�ي عــن روح الوطنيــة، فجــاءت 
ا عــن روح الجماعــة، وســخروا الأغــراض القديمــة  موضوعاتهــم الجديــدة تعبــ�ي
ي المجــال نفســه، وإن كان كل شــاعر منهــم 

مــن مــدح ورثــاء وهجــاء ووصــف �ف
ــ�ي  ــل أس ــ�ي ظ ــه تعب ــه، لكن ــن وجدان ــ�ي ع ــرى للتعب ــة والأخ ف الفين ــ�ي ــل ب يمي
ي هــذا 

ي إىل درجــة اســتحضار أصــوات الشــعراء القدامــى �ف
ا�ش النمــوذج الــ�ت

الموقــف أو ذاك.

ــا قديمــا، قــام  ــارودي وأتباعــه ثوب ولأن الشــعر ألبســه محمــود ســامي الب

أفرزت إشكالية 
الخطاب النهضوي 

في األدب العربي 
الحديث، خطابات 

شعرية توزعت بين 
التمسك بالموروث 

الشعري وإعادة اجتراره، 
وبين محاكاة النفس 

الداخلية والكشف عما 
تعانيه من متاعب 
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، باســتثمار  ي
شــبان مثقفــون احتكــوا بالثقافــة الغربيــة وأعجبــوا بنموذجهــا الحــدا�ش

، مــا أدى إىل نشــوب مواجهــة نقديــة عنيفــة  ف تجربــة شــعرية ونقديــة جديدتــ�ي
مــن طــرف مــدارس حديثــة؛ فقــد واجــه رواد الديــوان وأبوللــو وشــعراء المهجــر 
ي المضمــون والشــكل، 

ــد �ف ــة عــى التقلي ــورة عارم ــرة »بث ــكي شــعراء الذاك الأمري
ي  ة بنــاء أد�ب ي مبــا�ش

ونجــح هــؤلء بحكــم اطاعهــم عــى الآداب الغربيــة �ف
ــد«2. جدي

وهــذا يقــود إىل اســتنتاج مفــاده أن دعــاة التطويــر نظــروا إىل شــعراء البعث 
ي نظرهم 

، والشــعر الحقيقــي �ف ي
والإحيــاء بوصفهــم أبواقــا تــردد أصــوات المــا�ف

ف يقلــد ويجــ�ت مــا  هــو مــا ينبــع مــن الــذات والوجــدان، لأن شــاعر الإحيــاء حــ�ي
قالــه الســابقون معنــاه أن عاطفتــه وأحاسيســه وانفعالتــه ل حــراك فيهــا، بــل 
هــي جامــدة ل تتأثــر ول تؤثــر، لذلــك رأى شــعراء التطويــر أن الشــعر الحقيقــي 

هــو مــا صــدر عــن الــذات والوجــدان، ينطلــق مــن الــذات ليصــل إىل الــذات.

وعــى ضــوء هــذا التوجــه، ســعى شــعراء التطويــر 
ف شــعرية جديــدة، اســتقوا  والتجديــد إىل إدخــال مضامــ�ي
ــس  ــروا لي ، إذ تأث ي ــوذج الشــعري الغــر�ب ــن النم ــا م مادته
أعجبــوا  وإنمــا  فقــط،  ي  الغــر�ب الرومانــ�ي  بالشــعر 
ــال  ــن خ ــك م ــك، وذل ــة كذل ــة الغربي ــة النقدي بالتجرب
اطاعهــم عــى أعمــال كولريــدج ومــا تحــدث فيهــا عــن 
ــذا حــاول رواد  ــداع الشــعري، وهك ب ي الإ

ــال ودوره �ف الخي
ي جديــد، انطلقــوا فيــه مــن  طــار أد�ب التجديــد التأســيس لإ
ــف  ــوا كي ــعر، وبين ــوم الش ــد لمفه ــف جدي ــع تعري وض
يجــب أن يكــون الشــاعر؛ فمدرســة الديــوان مثــا ربطــت 
ــاد:  ــ�ي عــن الوجــدان، يقــول العق جوهــر الشــعر بالتعب

ــا  ــي وكم ــا ه ــه كم ــن ذات نفس ــاعر ع ــ�ب الش ــو أن يع ــح ه ــعر الصحي »إن الش
ي 

ــذا انحــر دور الشــاعر �ف ــه«3. وهك ي ذات
ــار هــذا الوجــود �ف ــى آث يحــس ويتلق

براعــة نقــل الإحســاس إىل الآخــر، حــىت يؤثــر فيــه بخــاف شــعراء الذاكــرة الذيــن 
ي نفــس 

ــ�ي �ف ــب الإحســاس والتأث ــا غي ار، م ــد والجــ�ت ي التقلي
حــروا دورهــم �ف

ــي. المتلق

وزاد مــن تعميــق هــذا الــرأي، شــعراء مدرســة المهجــر الذيــن تغنــوا بالذات 
ــى  ــة، ع ــاة والطبيع ــب والحي ي الح

ــعرية �ف ــات ش ــوا موضوع ــانية، وأضاف نس الإ
ي 

اعتبــار أن الطبيعــة هــي فطــرة الــذات وحريتهــا، وهــي المــاذ والعالــم الصــا�ف
ف يمــل مــن ضجــر المدينــة وصخبهــا. ومــن ثمــة  الــذي يلجــأ إليــه الرومانــ�ي حــ�ي
ــب أشــكال شــعرية تخطــت الشــكل والمضمــون  ــد تجري حــاول شــعراء التجدي
امــن ثورتهــم عــى الأشــكال القديمــة مــع ثورتهــم عــى المجتمــع  ف ف لت�ت القديمــ�ي
بــكل مــا فيــه مــن آفــات وظلــم وقهــر، حيــث »أدى بهــم الأمــر إىل التمــرد عــى 
هــذا المجتمــع ومــا بــه مــن قيــم فاســدة، والنطــواء عــى ذواتهــم؛ فمنهــم مــن 
ي الطبيعــة ملجــأ حميمــا رؤوفــا، يخفــف عنهــم الحــزن والألــم، فتغنــوا بهــا 

رأى �ف

ي الحديث، 293 ي الشعر العر�ب
2  واصف أبو الشباب، القديم والجديد �ف
ي الأدب والنقد، ط3، ص 100

3  الديوان �ف

سعى شعراء التطوير 
والتجديد إلى إدخال 

مضامين شعرية 
جديدة، استقوا مادتها 

من النموذج الشعري 
الغربي
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الشعر الحقيقي هو 
ما عبر عن واقع الحال 
بصدق وواقعية، سواء 

بمعان واضحة أو معان 
تفرض على القارئ 
التأويل وإعادة بناء 

العملية اإلبداعية

ي أحضانهــا؛ ففيهــا النقــاء والجمــال، 
ــوا إليهــا مأســاتهم وعاشــوا معهــا و�ف ونقل

ــن نقــم عــى نفســه وعــى  ــاد، ومنهــم م ــم والضطه ي المجتمــع الظل
ــا �ف بينم

النــاس، فغضــب غضبــة عشــواء وتمــرد عــى الواقــع«.4

والواقــع أن شــعراء التجديــد لــم يتمكنــوا مــن مواجهــة الواقــع بســبب مــا 
ف أحضــان الطبيعــة. واجهــوه، إذ لــم يكــن أمامهــم ســوى الهــروب والنطــواء بــ�ي

ــا  ف هدف ــالف�ي ف الس ــ�ي ــن الخطاب ــد م ــق أي واح ــم يحق ــد، ل ــذا الح وإىل ه
ــم  ــه ل ، لكن ي ــه الأد�ب ي جانب

ــق �ف ــ�ي تحق ــح أن التغي ــع؛ صحي ي المجتم
ــا �ف واضح

ي 
ــة �ف ــا بالرغب ــا وملئه ــك دواخله ــانية وتحري نس ــذات الإ اق ال ــ�ت ــن اخ ــن م يتمك

ي ربــط 
، والثــا�ف ي

التغيــ�ي والتحديــث؛ فــالأول ربــط التغيــ�ي بالرجــوع إىل المــا�ف
التجديــد وفــق نمــوذج غريــب عــن ثقافتــه؛ ليكــون الخطابــان مقلــدان، وبالتــاىلي 
ي التقليــد؛ لأن التغيــ�ي يجــب أن يكــون مــن الداخــل، والشــاعر 

ل إبــداع �ف
ه موافقــا لواقعــه. الحقيقــي يجــب أن ينبــع شــعره مــن الــذات، ويكــون تعبــ�ي

والســؤال الهاجــس إذن، هــو كيــف يجــب أن يكــون 
ي نحياهــا؟ ومــا وظيفــة الشــاعر؟

شــعر المرحلــة الــىت

، ظهــر اتجــاه ثالــث  ف ف الســابق�ي ــ�ي ــل الخطاب ي مقاب
�ف

ــوا  ، فخرج ــ�ي ــورة والتغي ــع بالث ــة الواق ــر رواده مواجه آث
ــي  ــار ه ــى اعتب ــة ع ــوزن والقافي ــود ال ــن قي ــعر م بالش
بــداع، ومــن ثــم وجــب التحــرر منهــا،  ي لجــم الإ

الســبب �ف
ــورة  ــت الف ــود كان ــذه القي ــن ه ــاعر م ــرر الش ــا تح فكلم
ا، غــ�ي أن هــذا الطــرح  النفعاليــة قويــة وأكــ�ش تعبــ�ي
ــعراء  ــ�ي الش ــن تعاب ــم تك ــر: أل ــؤال آخ ــام س ــا أم يضعن
ــعر  ــود الش ــم بقي امه ف ــن ال�ت ــم م ــة، بالرغ ــى قوي القدام

ــه؟ وقوانين

ممــا ل شــك فيــه أن الشــعراء القدامــى كانــوا يمتلكــون لغــة قويــة تمتــص 
ي  كل دخيــل، وتعــ�ب عــن واقعهــا كمــا هــو، والمجــد الســياىسي والجتماعــي والأد�ب
ي عــى  ي مراحلهــا الســابقة انعكــس بشــكل إيجــا�ب

الــذي شــهدته الأمــة العربيــة �ف
ــة  ــوزن والقافي ــكان ال ــه، ف ي قوت

ي �ف ــر�ب ــد الع ــور المج ــذي ص ي ال ــاج الأد�ب نت الإ
يســاعدان الشــاعر عــى اســتقاء اللفــظ، وكان هــذا اللفــظ يســعف عــى اختيــار 
ــعرية  ــة الش ــه ذوو الملك ــا يتذوق ــا غني ي قوي ــ�ي ــكل التعب ي الش

ــأ�ت ، في ــىف المع
ويشــجعون عليــه. أمــا شــعراء التحديــث، فــرأوا أن مثــل هــذه القيــود ل تتمــاىسش 
امــن وأحــداث واقعهــم.  ف ــد ي�ت ــاء شــعري جدي ــوا نهــج بن مــع واقعهــم، ففضل
فحملــت القصيــدة الحديثــة عــى عاتقهــا قضايــا الوطــن والمجتمــع، مســتثمرة 
مــا اطلــع عليــه روادهــا مــن قديــم المــوروث الشــعري القديــم كقيــم جماليــة 
يحــاء والأســطورة والرمــز؛ ولأن نــازك المائكــة وبدر شــاكر الســياب  مــن خــال الإ
«، حيــث  ف لهــذه التجربــة، فــإن قصائدهــم تبنــت الحــكي كانــوا مــن المؤسســ�ي
ــأ  ــعري، ونش ــول الش ــص والق ــا الن ــد منه ــعرية يتول ــة ش ــة قيم ــارت الحكاي ص

4  واصف أبو الشباب، المرجع نفسه، ص 294
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للنــص رحــم إبداعــي يحيــل بالــدللت والــولدات المتضاعفــة، وصــار القــول 
بداعــي  الشــعري ذا أســاس عضــوي فيــه حيويــة بمعــىف النــص الحــي والرحــم الإ
ف الشــعري والــردي، ويؤلــف جملــة شــعرية جديــدة فيهــا  الــذي يــزاوج مــا بــ�ي
، وتنطــوي عــى رحمهــا الخــاص بهــا لمولــد دلىلي قابــل  شــعر وفيهــا حــكي
للتاقــح والتوالــد، وبــذا دخــل النــص الشــعري إىل مســتوى جديــد يقــوم عــى 

التعــدد والتنــوع وتجــاوز الأصــوات بديــا عــن الصــوت الواحــد«.5

ــن أول  ــا م ــور الأن ــة بحض ــلطة الكلم ــك س ــم يمتل ــاعر القدي وإذا كان الش
ــح التعــدد اللغــوي بمفهــوم  ــإن الشــاعر المعــارص فت ــدة إىل آخرهــا، ف القصي
ف )تعــدد الأصــوات( داخــل النــص الواحــد؛ ففــي التعــدد يكمــن  ميخائيــل باختــ�ي
ء الحــي ل يتحــر ك بعضــو  ي

ــ�ش ــداع، وأن ال ب ــاف أســاس الإ ــاف، والخت الخت
ــارض  ــة تع ــو نتيج ــداع ه ب ــا أن الإ ، كم ف ــ�ي ف اثن ــ�ي ــن قدم ــد م ــل ل ب ــد، ب واح

ــم وطمــوح إىل واقــع غــ�ي متحقــق.6 ــع القائ ف الواق ــ�ي وانقطــاع ب

وإذا كان الجيــل الأول مــن شــعراء المعــارصة والتحديــث قــد أسســوا 
ي بنائهــا وشــكلها ولغتهــا ومعانيهــا اســتجابة 

لهــذه التجربــة الشــعرية المتفــردة �ف
وط الواقــع الــذي يعيشــونه، فــإن جيــا آخــر مــن الشــعراء تاحــم، وحــاول  لــرش
أن يســ�ي عــى التجربــة نفســها ويعمــق فيهــا، ويوســع مــن دائرتهــا، لكــن 
ــة  ي الرمزي

ــوا �ف هــم، أوغل ف بسيســو وغ�ي ــال أدونيــس ومعــ�ي هــؤلء الشــعراء أمث
والغمــوض إىل درجــة عجــز معهــا القــارئ فهــم مــا يريــد الشــاعر، ومــا يطلــب 
ومــا يقصــد إليــه، إذ ســما هــؤلء الشــعراء إىل اســتعمال الامحســوس، وتشــبيه 
ي يريدهــا المتلقــي؛ هــذا الأخــ�ي الــذي 

المجــرد بالمجــرد، فغيبــوا الحقيقــة الــىت
عجــز عــن إدراك الحقائــق النفســية للشــاعر؛ فمالــوا بالخطــاب الشــعري ميــا 
نتــج عنــه أنصــار ومعارضــون، الأنصــار يهللــون للرمزيــة، والمعارضــون يطلبــون 
الوضــوح والبســاطة؛ ذلــك أن الشــاعر الحقيقــي هــو مــن يعــ�ب عــن موقفــه بــكل 
ي 

ي الغامضــة الــىت
وضــوح. أمــا الشــاعر الاحقيقــي، فيفضــل الختبــاء وراء المعــا�ف

ل تســعف القــارئ عــى إدراك الحقائــق.

ي حــق مــن قــال بالوضــوح 
القــول بهــذا الــرأي أو ذاك فيــه إجحــاف، ســواء �ف

ة أو تلــك،  ي هــذه الفــ�ت
أو مــن قــال بالغمــوض؛ ذلــك أن الشــعر الــذي قيــل �ف

ي نشــأ فيهــا، كمــا أن الشــعر الحقيقــي هــو 
وط المرحلــة الــىت إنمــا هــو نتــاج لــرش

مــا عــ�ب عــن واقــع الحــال بصــدق وواقعيــة، ســواء بمعــان واضحــة أو معــان 
ــا  ــداع كم ب ــة؛ فالإ بداعي ــة الإ ــاء العملي ــادة بن ــل وإع ــارئ التأوي تفــرض عــى الق
تقــول خالــدة ســعيد، انطاقــا جــواب أو تصحيــح، »وقــد يكــون تعويضــا لكنــه 
وع رد عــى ظــرف موضوعــي بإمكانــات هــذا الظــرف  ليــس صــدى، إنــه إذن مــرش
عينهــا، مــن هنــا كان حركــة جدليــة، هــذا يقودنــا إىل كــون الســلب عنــرا أساســيا 
وط  بداعيــة، والســلب هنــا ل يمكــن أن يكــون آليــا، بــل هــو مــرش ي العمليــة الإ

�ف
وط بفســحة الحريــة«.7 بالوعــي، مــرش

وط مرحلــة مــا، يفــرض البحــث عــن التأســيس لمرحلــة أخرى،  فالرفــض لــرش

5  المرجع نفسه، ص 198
، ط1، 1999، ص 47 ي ي العر�ب

6  عبد الله الغذامي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقا�ف
وت، ط2، 1979، ص 13 بداع، دار العودة، ب�ي 7  خالدة سعيد، حركية الإ
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ء  ي
ط قبــل كل ىسش ــداع، العنــر الــذي يشــ�ت ب وهــذا التأســيس ل يتحقــق إل بالإ

ــث كان  ، حي ي ــر�ب ــع الع ــداث الربي ي أح
ــا �ف ــر فع ــا ظه ــو م ــل، وه ــي بالفع الوع

ي دواخلــه الرغبــة 
، وولــد �ف ي نســان العــر�ب للشــعر حضــور قــوي حــرك مشــاعر الإ

ــذي  ــعر يغ ــن ش ــرة م ــه الذاك ــال حفظت ــن خ ــك م ؛ وذل ــ�ي ــوح والتغي ي الطم
�ف

نســان، ويعــ�ب عــن آلمــه بوصفــه إنســانا يملــك  الــروح ويتجــاوب مــع آمــال الإ
ي 

ي الشــه�ي الــذي ردده التونســيون �ف ي القاســم الشــا�ب حســا وطنيــا، ولعــل بيــت أ�ب
ة لخــ�ي دليــل عــى ذلــك: ثورتهــم الأخــ�ي

فال بدَّ أن يستجيَب القدر إذا الشعُب يوماً أراد الحيـاة  

ول بــد للقيد أن ينكسـر ول بـــــد للـيــل أن ينجـلـي  
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ي العديــد مــن مجــالت 
ياحــظ أي طالــب علــم أو باحــث �ف

ي عالمنــا اليــوم، خاصــة وإن 
نســانّية المختلفــة �ف المعرفــة الإ

إبســتمولوجيا  وأََلًقــا  ا  فلســفيًّ تطلُّعــا  الباحــث  هــذا  تَملَّــك 
ــة،  واهتمامــا بــروح العلــم وتاريــخ وفلســفة العلــوم، بعيــدا عــن الجزئيــات التقنيَّ
ف  ف العلــم والديــن، بــ�ي ــة بــ�ي ــا مســتعرة معلن ــا وحرب ياحــظ انفصامــا واضحــا جليًّ
ــه ... إىل  ل ــة والإ ف الطبيع ــ�ي ــم ب ــال العل ــن ورج ــال الدي ف رج ــ�ي ــي، ب ــل والوح العق
ي مبنــاه 

درجــة قــد تصــل إىل التعّجــب والســتغراب، تســتدعي طــرح ســؤال بســيط �ف
ــن  ــة الدي ــا عاق ــم: م ي فلســفة العل

ــا �ف ــ�ب حــىت محوري ــد يعت ــاه، ق ي معن
ــق �ف عمي

ف رجــال  ف الديــن والعلــم؟ ومــا ســبب التشــنج بــ�ي بالعلــم؟ لــم كل هــذا التوتــر بــ�ي
ي الأوســاط الأكاديميــة المعرفيــة 

الديــن ورجــال العلــم؟ هــل لمــا نعيشــه اليــوم �ف
ــت الغايــة مــن العلــوم أســبابًا وجــذوًرا تاريخيــة لهــا ل نــزال نتجــرع  مــن أزمــات مسَّ

ي 
�ف والهــدف  اليــوم؟  إىل  وأثرهــا  وقعهــا 

ــاق  ــياق والنط ــم الس ــة فه ــة محاول النهاي
ــره. ســهام عــى إث ي الدراســة والبحــث والإ

�ف

ولكــن بعــد ذلــك، مــا إن يخطــو هــذا 
لــة داِرســة نحو  الباحــث خطــى حــذرة متمهِّ
ي جنبــات وثنايــا صفحــات 

الــوراء، باحثــا �ف
التاريــخ، متســائا عــن الســياق والنمــوذج 
ي بعــض الأزمنــة، لربــط الســبب 

المهيمــن �ف
ــد  ــد، إل ويج ــا بع ــل بم ــا قب ــة وم بالنتيج
المؤثــرة  الأســباب  أهــم  ف  بــ�ي مــن  أن 
ــّر  ــا م ــل الآن، م ــل ويحص ــا حص ــى م ع
ــة  ــل المنظوم ــن« داخ ــوم »الدي ــه مفه ب
ــة.  ــمى مظلم ــا تس ــور له ي عص

ــة �ف الغربي
ي ســادت 

وأن لطبيعــة شــبكة العاقــة الــىت
ــم  ــال العل ف رج ــ�ي ة ب ــ�ت ــك الف ي تل

ــو �ف الج
ــه  ــا نعيش ا لم ــا�ش ــرا مب ــن، أث ــال الدي ورج
ي وقتنــا، مــن تضييــق 

مــن أزمــات معرفيــة �ف
ــن  ــش، وم ــم التفتي ــاء ومحاك ــى العلم ع
ــن  ــى آخري ــط ع ــب، والضغ ــل وتعذي قت

ــة«،  هن ــة »الم�ب ــم العلمي ــن قناعاته ــوص ع ــم والنك ــن آرائه ــع ع اج ــل ال�ت مقاب
ــن  ــا، ولك ــة مث ــك والهندس ــن كالفل ة إىل الدي ــا�ش ــة مب ــت بصل ــد ل تم ي ق

ــىت وال
ل لنصــوص  ف ي مخــ�ت

ي مبــا�ش مــع الديــن جــّراء فهــم حــر�ف تــم ربطهــا بشــكل ســلىب
ــع  ــدي يجم ــىي نق ــاد عق ــة أو اجته ــن أد�ف محاول ــدا ع ــة، بعي ــب المقدس الكت
ــه  ــوء علي ــلط الض ــه ويس ح ــل أن يرش ــد راس ــاول برتران ــا ح ــذا م . وه ف ــ�ي الطرف
ي كتابــه »العلــم والديــن«، وهــو أيضــا مــا حــدث مــع الفلــكي 

بالتفصيــل �ف
ي بينــت أن مركــز 

ــىت ــة كوبرنيــك، وال ، حينمــا دافــع عــن نظري ي ــىي ي جاليل
ــا�ف الري

ــمس، وأن الأرض ل  ــا الش ــا، ولكنه ــا كان مزعوم ــب الأرض كم ــس كوك ــون لي الك
ــرد  ــمس، فمج ــول الش ــدور ح ــة ت ــن المنظوم ا ضم ــ�ي ــا صغ ــا كوكب ــدو كونه تع
ي ذلــك الوقــت، جلبــت لــه 

ي أثبتهــا رياضيــا وفلكيــا العالــم �ف
هــذه القناعــة الــىت

ــكل بســاطة  ــن. وب ــل رجــال الدي ــه مــن قب ة علي ــا�ش ــج مب تبعــات جســيمة ونتائ
ي عــدم تصديــق 

كــون أســاس الختــاف الجــذري مــع طــرح كوبرنيــك وجاليــىي �ف

حول الدين 
والعلم...

بقلم : عبدالهادي الشيخ صالح

ي تاريخ وفلسفة العلوم
باحث جزائري �ف

قد



٦7 رأي ذوات 

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

رجــال الديــن لحتماليــة إمــكان نــزول المســيح عــى أرض ليســت مركــزا للكــون، 
ي منــه، وهــو مــا حــدث أيضــا مــع الفيلســوف 

ي هامــ�ش ي كوكــب جانــىب
بــل فقــط �ف

ي إحــدى ســاحات إيطاليــا نتيجــة لآراء 
برونــو الــذي حكــم عليــه بالمــوت حرقــا �ف

ــة فلســفية. علمي

إذن، فللــراع أصــول تاريخيــة وســياق واقعــي جــد محــدد، ومــا هــو مهــم 
أن يحــاول المــرء أن يــدرس الــراع تحــت ضــوء وعــى وقــع نغمــات الســياق، 
ــق وعــى  ــة ينطل ــة خلفي ــة مــن أي ــا يقــول الآخــر، ولمعرف ليتمكــن مــن فهــم م
مــا يســتند، فلاأســف رجــال الديــن الذيــن كانــوا يطلــون عــى رجــال العلــم مــن 
ــن مســتندين عــى  ف أيديهــم »ســوط« الدي ــ�ي ف ب ــ�ي ــدة مرتفعــة حامل نافــذة بعي
ي ل حــواري متفهــم، أو تجديــدي باحــث، كــرس عــداوًة 

خطــاب قهــري دوغمــا�أ
ــم  ــون ه ــم يطلِّ ــا جعله ــم، م ه ــم ضدَّ ــال العل ــوب رج ي قل

ــاء �ف ــرس بغض وغ
ي النهايــة بعــد انقــاب الموازيــن.

أيضــا عليهــم مــن نفــس النافــذة �ف

ل الديــن  ِ
ف ُ وبعــد أن ثــار العلــم وفصــل الديــن بعيــدا عنــه، وبعــد أن اخــ�ت

ي حريــة شــخصية مقصــورة عــى مســاحة فرديــة منفصلــة عــن الحيــاة العامــة، 
�ف

ي كانــت مــن جهــة 
اليــة القطبيــة الــىت ف انقلبــت الثنائيــة الخ�ت

ي المنهــج والمبــدأ مختلفــة 
الديــن إىل أخــرى مماثلــة لهــا �ف

ي الســم والشــكل، ونتــج عنهــا »ديــن جديــد أبعــد 
�ف

الديــن«، وحــاول الســتناد فقــط عــى العلــم »المطلــق«، 
ــه  ــاول أتباع ــة، وح ــة والطبيع ــى التجرب ــل ع ــى العق ع
ــار  ــن منظ ــة م ــة الوجودي ــئلة الكوني ــون والأس ــم الك فه
ــون  ــه الك ــا يحوي ــوا كل م ل ف ــم، وأن يخ�ت ــو العل ــد ه واح
ي 

�ف وكائنــات  ونجــوم  ومجــرات  كواكــب  مــن  البديــع 
ي النهايــة، الكثــ�ي 

معــادلت رياضيــة فزيائيــة. ونتــج �ف
مــن العلــوم والنظريــات الفلســفية والمعــارف والنمــاذج 
ي مختلــف العلــوم، الكثــ�ي منهــا ل تــزال 

المعرفيــة، �ف
ي تفــر 

، كالــىت ــا الحــاىلي مهيمنــة عــى العلــوم حــىت وقتن
ــن  ــة كان م ــات الحي ، أو أن أصــل كل الكائن ــ�ي ــون نتيجــة لنفجــار كب نشــوء الك
 - Last Universal Cell Anccestor - ــبة إىل ــمى »Luca« نس ة تس ــ�ي ــدة صغ وح
هــا  الأوتــار الفائقــة، النظريــة النســبية، everything theory، الشــكوكية ... وغ�ي
ــة المهيمنــة عــى علــوم مختلفــة كالعلــوم  ــات أو النمــاذج المعرفي مــن النظري
ــن المجــالت  ــا م ه ــة، وغ�ي ــىت القتصادي ــة وح ــة والرياضي ــة والطبيعي يائي ف الف�ي
نســان وتناغمــه مــع  ي راح ضحيتهــا مفهــوم واحــد أســاىسي »إنســانية الإ

الــىت
 Homo ــح ــح Homo sapiens أصب ــد أن أصب ــادي«، بع ي والم

ــدا�ف ــه الوج بعدي
ــة  ــاب الثنائي ــرازات انق ف إف ــ�ي ــن ب ــك Homo faber. وم ــد ذل ــح بع labor ليصب
أنهــا قدمــت ســلطة مطلقــة لرجــل العلــم ليتكلــم ويبــدي رأيــه ويفــر إضافــة 
للعلــم، مواضيــع مختلفــة متعلقــة بالكــون والحيــاة والديــن مــن وجهــة نظــره 
ي قفــص خــاص دون أن يتمكــن مــن 

»العلميــة«، ولكــن رجــل الديــن أغلــق عليــه �ف
. ي

مناقشــة أي موضــوع قــد يتعــدى بشــكل قليــل جــدا حــدود تخصصــه الديــىف

لكــن المشــكل الــذي صــدم الكثــ�ي مــن رجــال العلم والكثــ�ي مــن المنظرين 
ي تقــ�ي الديــن تمامــا مــن روحهــا 

للكثــ�ي مــن النظريــات والنمــاذج المعرفيــة الــىت

إن العالقة المتوترة 
التي كانت بين رجال 

العلم ورجال الدين، لها 
أثر مباشر لما نعيشه 

من أزمات معرفية في 
وقتنا
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ــان  نس ــق الإ ي خل
ــل �ف ــو أص ــا ه ــزءا روحي ــت ج ــا أغفل ها، كونه ــ�ي ــوذج تفس ونم

ــن  ــة م ــم الحــال إىل حــالت مختلف ــى به ي للســماء، فانته ــىب وهــو تطلعــه الغي
التصــوف، وكأنــه بشــكل غــ�ي مبــا�ش رمــي للمنشــفة وإقــرار بالطريــق المســدود. 
ي النهايــة: 

ي كتابــه »الديــن والعلــم« حينمــا يقــول �ف
ف برترانــد راســل ذلــك �ف ويبــ�ي

ف الديــن ورجــال  ف الديــن والعلــم وليــس بــ�ي »إن هــذه الحــرب كانــت مســتعرة بــ�ي
ــواء  ــة »خ ي كتاب

ــان �ف ــراد هوفم ــتاذ م ــكام الأس ي ب
ــر�ف ــا يذك ــذا م ــم«، وه العل

الــذات والأدمغــة المســتعمرة«، حينمــا يقــول: »ينبغــي أن تتشــارك أنــوار العقــل 
يمــان داخــل تركيبــة معرفيــة عظيمــة«، وإل فســيحدث النشــاز وتغيــب  وأنــوار الإ
 ، نســان أثــره وهدفــه مــن رحلــة المســ�ي البوصلــة ويغيــب التناغــم، وســيضل الإ

بــكل اختصــار غايــة كونــه إنســانا.

ــذي  ــاش ال ــات النق ــزال إرهاص ، ل ت ــاىلي ــامي الح س ــا الإ ي واقعن
ا و�ف ــ�ي أخ

ــا وتمســنا  ــن، تصلن ف العلــم والدي ــ�ي ــة، مــن رصاع ب ــه المنظومــة الغربي مــرت ب
ــزءا  ــامي ج س ــم الإ ــون العال ــك لك ، وذل ــا�ش ــكل مب بش
ــات  ــف ووجه ــن مواق ــن م ــة، ولك ــة العالمي ــن المعادل م
ســامي رجــال العلــم  نظــر مختلفــة - وأقصــد بالعالــم الإ
ســامي- فمنهــم مــن اعتمــد النظريــات  ي العالــم الإ

�ف
، وقــد التقينــا نمــاذج  وانســاق وراءهــا بشــكل مبــا�ش
ــؤلء  ــن ه ــا، وم ــة مث ــات الجامع ي مدرج

ــم �ف ة منه ــ�ي كث
ون نظريــة التطــور مثــا ليــس فقــط نموذجــا  مــن يعتــ�ب
معرفيــا بــل حقيقــة علميــة مطلقــة مفــرة للخلــق ل 
ــن  ــم م ــا، ومنه ــئلة حوله ــرح أس ــتها أو ط ــن مناقش يمك
ــاف  ، وأض ي

ــىف ــتوى التق ــى المس ــا ع ــتوردها واعتمده اس
ســامية عليهــا دون نقــاش عميــق عــن  فقــط الصبغــة الإ
ــم  ــا. ومنه ــة عليه ــية المنبني ــادئ الأساس ــفة والمب الفلس
ك أي  صنــف لــه حضــور مهــم أيضــا، ممــن يحــاول أن يــ�ت

، محــاول  ي
نســا�ف ي عــى مســتوى النظريــة وضمــن إطــار الجهــد الإ نمــوذج تفســ�ي

النســج والنطــاق مــن منطلــق إســامي توحيــدي مســتن�ي بالوحــي، ومســتلهم 
ــن  ــ�ي م ــك الكث ــى هنال ــن يبق ــة... لك ــاذج بديل ي نم

ــىف ــاىل ليب ــاب هللا تع ــن كت م
اديغميــة، مــع وجــود اختــاف  العمــل عــى المســتويات الفلســفية والتقنيــة وال�ب
ــق بالقــرآن الكريــم: هــل هــو  ســامي فيمــا يتعل ي الســياق العلمــي الإ

اليــوم �ف
المنطلــق للوصــول إىل النتائــج العلميــة؟ أم النطــاق مــن العلــم للوصــول إىل 
مــا القــرآن؟ أم فصــل تــام للعلــم عــن القــران؟ ذلــك أن القــرآن كتــاب تعبــدي 
ــة،  ــة كوني ــن منظوم ــا ضم ــش به ــية يعي ــادئ أساس ــا ومب ــان منهاج نس ــ�ي لاإ ين
ــ�ي  ــة خاصــة- الكث ــوم التقني ــم النســبية - العل ــات العل ــة بجزئي ــه عاق ــس ل لي
ــود  ــة »الجه ــياق، خاص ــذا الس ي ه

ــة �ف ــهام واجب س ــاولت الإ ــود ومح ــن الجه م
ي ل تقــ�ي رجــل الديــن مــن النقــاش العلمــي ول رجــل العلــم 

الجمعيــة« الــىت
ي طاولــة مســتديرة، لــكل رأي خــاص 

، ولكــن تجمــع الجميــع �ف ي
مــن النقــاش الديــىف

ي هــذه 
ولــكل وجهــة نظــر للبنــاء الجماعــي والنســج الجمعــي، ويمكــن أن نحيــل �ف

وفيســور طــارق رمضــان خــال نقاشــه مــع  النقطــة إىل الــرد الــذي أســهم بــه ال�ب
ــل  ــم بتفصي ــذي تكل ــم وال ــن والعل ف بخصــوص موضــوع الدي ــ�ف ريتشــارد داوكي

عــن هــذه النقطــة...
وهللا أعلم.

من بين إفرازات انقالب 
ثنائية الدين والعلم، أنها 

قدمت سلطة مطلقة 
لرجل العلم ليتكلم 

ويبدي رأيه ويفسر 
مواضيع مختلفة متعلقة 

بالكون والحياة والدين 



٦٩ رأي ذوات 

العدد )٢٩( - ٢٠١٦



ثقافة وفنون 7٠

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

ثقافة وفنون 7٠

األجنحة الشعرية
تجربة الكتابة عند جبران 
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بقلم :  صالح لبريني

ي شاعر وكاتب مغر�ب

ــمى   ــ�ي الأس ــو التعب ــداع ه ب الإ
مــن  الــذات  يعتــور  عّمــا 
ُلهــا  فُتحوِّ باطنيــة،  صيحــات 
الــذات المبدعــة لغــة وجدانيــة 
ي ســبيكة مصقولــة بالخيــال 

ممزوجــة بالمعطــى الخارجــي �ف
، وبالمــوروث الجمعــي كمتخيــل لتشــكيل رؤيــة  ي

الــذا�ت
ي 

ف بالعمــق والأصالــة، وكذلــك لـــ »الغــوص �ف للعالــم تتمــ�ي
ــا«1. إن  ــن أبعادهم ــف ع ــود، والكش ــذات والوج ــاق ال أعم
ي ومرجعــي/ واقعــي تســهم 

ف مــا هــو ذا�ت هــذه العاقــة بــ�ي
ــيدها  ــوء، وتجس ــة إىل الض ــن العتم ــن م ــراج الُمَبّط ي إخ

�ف
ي تعالــق 

عــ�ب لغــة شــعرية مفِصحــة عــن أحــوال الــذات �ف
وشــيج مــع المحيــط كتاريــخ وتــراث، تجربــة ورؤيــة، خيــال 
ومتخيــل، صمــت وكام، وينجــم عــن هــذه الفاعليــة 
ف الــذات والواقــع؛ أي جــدل يــزرع  تفاعــا حقيقيــا بــ�ي
ــق  ــَدع، ويحق ــص المب ــام الن ي مس

ــ�ي �ف ــر والتأث ــاة التأث حي
بــداع المجــدد  ة الإ بداعيــة، وتلــك ســ�ي لــه الفــرادة الإ
ــارات  اح مس ــ�ت ــول واج ــص التح ــة الن ــدد؛ فطبيع والمتج
Haut du formulaire.بــداع والإ الكتابــة  ي 

�ف ة  متغــ�ي

1. انعطافات الكتابة اإلبداعية: 

إن المبــدع يــروم تشــييد عوالــم جديــدة ومتجــددة، 
منطلقهــا الــذات والواقــع، بأســلوب خــارق لمــا هــو كائــن 
. ولعــل أغلبيــة  بغيــة تحقيــق، عــ�ب اللغــة، الممكــن النــ�ي
ــم  ــم، ه ــذه العوال ــق ه ــتطاعوا فت ــن اس ف الذي ــ�ي المبدع
ــْن لهــم حضورهــم الوجــودي - نصيــا - رغــم غيابهــم،  َم
ــه  ــع بخاصيت ــكلن الواق ــة يش ــه المتخيل ــس بعوالم فبورخي
الأســلوبية الفريــدة، ُمْبِدَعــا واقعــا إبداعيــا ِســَمُتُه الدهشــة 

وت، ط1، 1985، ص 71 1 - أدونيس: الشعرية العربية، دار الآداب، ب�ي

ــل  ــق غابريي ي ح
ــه �ف ــن قول ــأن يمك ــك الش ــرة، كذل والمغام

والمربكــة  الباذخــة  الروائيــة  أعمالــه  ي 
�ف ف  ماركــ�ي غارســيا 

ته  للذائقــة الرديــة الكاســيكية، إذ تمّكــن مــن خلــق عشــ�ي
ــة  ي النصي

ــن �ف ــو كائ ــا ه ــة لم ــة والمفارق ــة المختلف الردي
ي عبــد الرحمــان منيــف، الــذي  ي العــر�ب

الرديــة، ثــم الــروا�أ
ّ عــن تراجيديــة شــخصياته الروائيــة تفضــح عالــم  عــ�ب
البطــش الــذي تمارســه الأنظمــة الســتبدادية، وتعــرِّي 
ْ لغــة محكيــة تنضــح  ي تدبــ�ي الختــاف، َعــ�ب

عجزهــا �ف
، ممــا جعــل  ي

اق الكينونــا�ت يــف الوجــودي والحــ�ت ف بال�ف
تجربتــه الروائيــة تجربــة المعانــاة، بأســلوب �دي محبــوك 

ــة. ــة الروائي ي الكتاب
ــق التصــور �ف ــن عم يكشــف ع

اســتلهم  فقــد  الشــعرية،  التجربــة  إىل  وبالنســبة 
الشــعراء الــذات بأبعادهــا الأنطولوجيــة والواقــع بدللتــه 
ــق  ــة خل ــاه بلغ ــان وقضاي نس ــن الإ ــ�ي ع ــة، للتعب المتماهي
نصيــة شــعرية تقــول كينونتهــا، مــن خــال الحتفــاء 
ف  ــ�ي ــث ل يتم ــي »حي ــم الجمع ي اله

ــاس �ف ــذات والنغم بال
ــذي  ــم ال ــح الوه ــث يصب ــي، وحي ــن الموضوع ي ع

ــذا�ت ال
ــى كل  ــا ع ــا: حكم ــق يقين ــ�ش الحقائ ــدة أك ــه القصي تخلق
ي التقليدانيــة 

نســان«2، ودون الســقوط �ف مــا يحــد حريــة الإ
يــة أو الأســلوبية المحاكاتيــة، هــذا الأمــر يــري عى  التعب�ي
ودا ومحمــود درويــش وأدونيــس  ناظــم حكمــت وبابلــو نــ�ي
والجواهــري والأبنــودي وأمــل دنقــل وصــاح عبــد الصبــور 
ــم  ــدع دائ ــع و... فالمب ــد هللا راج ــي وعب ــد المجاط وأحم
المناطــق  عــن  باحثــا  بــداع  الإ  / الكتابــة  ي 

�ف المغامــرة 
ي جغرافيــة الــذات والمرجــع، لأن »جوهــر 

المجهولــة �ف
ي التماثــل«.3 فــإذا كانــت الــذات 

ي التبايــن ل �ف
بــداع هــو �ف الإ

وت، ط 1، 1971،  ، دار العودة، ب�ي ي 2 - أدونيس )عىي أحمد سعيد(، مقدمة للشعر العر�ب
ص 54

بداع عند العرب، دار العودة،  ي التباع والإ
3 - أدونيس: الثابت والمتحول: بحث �ف

إن المبدع يروم تشييد 
عوالم جديدة ومتجددة، 
منطلقها الذات والواقع، 

بأسلوب خارق لما هو كائن 
بغية تحقيق، عبر اللغة، 

الممكن النصي

عل سبيل 
البدء:
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ــات  ــات إىل الرجَّ نص ــا�ي لاإ ي الأق
ي �ف

ــوا�ف ــل ج ــع تأم موض
الداخليــة، وتحويلهــا إىل لغــة ممزوجــة بعاطفــة الوجــدان، 
ي كشــف قــدرة الــذات 

فــإن المرجــع يمثــل محــكا حقيقيــا �ف
ــذا  ــن ه ة ع ِّ ــ�ب ــة مع ــة نصي ي بني

ه �ف ــ�يِ ــى تْصي ــة ع المبدع
بداعيــة،  التناغــم والتواشــج، باعتبارهمــا وقــودا العمليــة الإ
ف الأســاف،  ــ�ي ــن المبدع ــد م ــع العدي ــق م ــا تحق وهــذا م
الذيــن خلقــوا نصوصــا إبداعيــة قمينــة بالحيــاة، وبكوامنهــا 

. ي
ــاآ�ت فة ل ــترش المس

ان،  ــ�ب ــل ج ان خلي ــ�ب ــدُّ ج ــن َع ــياق، يمك ــذا الس ي ه
�ف

ف مــا  مبدعــا مفلقــا للحجــب المنغلقــة والملتبســة بــ�ي
نصيــة  إنتــاج  إىل  أفــ�ف  ممــا  وموضوعــي،  ي 

ذا�ت هــو 
ــن  ــدؤوب ع ــث ال ــا البح ــة، جوهره وع كتاب ــرش ــس م تؤس
ــن  ــة م ــم الخفي ــذه العوال ــن ه ــت م ــتع�ي والمنفل المس
انيــة يلمــس هــذا  الوجــود. والمتتبــع لمســار التجربــة الج�ب
ي والمعطــى المرجعــي، إذ 

ف المعطــى الــذا�ت النســجام بــ�ي
ان الشــاعر والأديــب والمفكــر كانــت  ان خليــل جــ�ب إن جــ�ب
ــية  ــات المنس ــذه الجغرافي ــاد ه ــوح لرتي ــة الجم ــه الرغب ل
مــن الــذات العربيــة »فليــس الشــاعر ول الكاتــب أن يطلــق 
ي جوهرهــا فرديــة 

العنــان لإحساســه ومشــاعره، لأنهــا �ف
محضــة، بــل عليــه أل يســجل منهــا إل مــا هــو عــام 
ــر«.4 ــق والفك ــه المنط ــا يقتضي ــاس، كم ف الن ــ�ي ك ب ــ�ت ومش

ي يحتلها 
ي التأكيــد عــى الأهمية القصوى، الــىت

ل مــراء �ف
، نظــرا لمــا قــام بــه مــن تجديــد  ي بــداع العــر�ب ي الإ

ان �ف جــ�ب
وخلــق نصيــة إبداعيــة تميــل نحــو الخــرق، وتجــاوز الحْجر 
ــة تحبــل  ــد، إىل نصي بداعــي الــذي مارســه ســدنة التقلي الإ
ي الــذات والمرجــع بأســاليب 

بالحيــاة والتأمــل، والغــوص �ف
ــا، وهــذا  ي الفتــق والخلــق شــكا ومضمون

ــة �ف ــة غاي ي تعب�ي
ي ســياق الظــرف التاريخــي، الذي 

مــا كرََّســُه كشــاعر وناثــر، �ف

وت، ط1، س 1987، ص 71 ب�ي
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ــة،  ــه التاريخي ــق لحظت ــه اســتطاع أن يخل ــه، لكن عــاش في
ي مفــارق للثقافــة الصنميــة الخانقة  عــ�ب نــص شــعري ونــ�ش
ــل  ــا جع ــاع، مم ــوت التب ــة ص ــداع والمكرس ب ــوت الإ لص
ــة ل ترتكــن إىل الجاهــز النــ�ي بقــدر مــا  اني ــة الج�ب النصي
بداعيــة،  تــروم التعبــ�ي عــن النــص المنبثــق مــن الرؤيــة الإ
بــداع جنوحــا نحــو الجــدة والخــرق، وارتيــاد  ي تــرى الإ

الــىت
ــة  ــان المنصوب ــع »الأوث ــة تقتل ــة إبداعي ــن عاصف ــق يعل أف
نســان  »عــى أيــدي الأجيــال المتعاقبــة »ولتطالــب بتمــرد الإ
والزمــن الــذي يشــكل لديــه الهيــكل الشــامخ لاأبديــة«5. إن 
ــكان إىل  ان هــو عــدم الرت ــل جــ�ب ان خلي ــا يشــفع لجــ�ب م
ــقية  ــذه النس ــى ه ــرد ع ــار التم ــل اخت ــت، ب ــص الثاب الن
ــة  ــات المعرفي ِّ عــن الخلفي ــ�ب ــار إبداعــي ُمَع ــة، كخي النصي
ــة  ــة إبداعيــة متحول ي كتاب

ــة المتحكمــة �ف والثقافيــة والفكري
ي، وهاربــة مــن  ومارقــة عــن الثابــت الشــعري والنــ�ش
ي 

ي ملتحمــة بأســئلة الحــارصف ومتماهيــة مــع الآ�ت
المــا�ف

ــل تشــتغل  ــم آف ي ظــل عال
ــة، و�ف ئ ــم المه�ت ي ظــل القي

»�ف
الــذات ضــد نفســها متمتعــة بطمأنينتهــا وخضوعهــا الــذي 
يشــكل لهــا درعــا واقيــا يحميهــا مــن هبــات الخطــر الكامــن 

ــول والامحــدود«.6 ي المجه
�ف

2. تجربة الكتابة وأفق التجاوز: 

ي 
ا�ف ي اعتقــادي الخــاص، تعــود إبداعيــة النــص الجــ�ب

�ف
ف التجــارب  إىل عمــق التجربــة وأصالتهــا الُمْمتّحــة مــن معــ�ي
ــة،  بداعي ــم الإ ــل الأم ف قبائ ــ�ي ــا ب ــرق دمه ــة المتف بداعي الإ
ان إىل مرتــع لأصــوات نصــوص  ممــا حــّول نــص جــ�ب
بداعــي،  مــن مختلــف الأفخــاذ الكتابيــة ذات العمــق الإ
مــن  تمّكــن  أنــه  أي   ، ي

نســا�ف الإ التاريــخ  ي 
�ف والمتجــذرة 

امتصــاص النصــوص، وفتــح حــوار معهــا بطريقــة ل 
ــب صــوت تجربتــه، وإنمــا يظــل لــه حضــوره المتجــىي  تُغيِّ
بــداع، والمعــ�ب عــن هــذا التخطــي  ي التجــاوز والخــرق والإ

�ف
فت بالثــورة عــى  ي تمــ�ي

يــة الــىت ي مجاميعــه الشــعرية والن�ش
�ف

ي النصيــة الشــعرية العربيــة، هــذه الســمة 
مــا هــو قائــم �ف

ي بنيــة النــص دون الســقوط 
ة �ف التجديديــة نجدهــا حــارصف

اريــة. ي الج�ت
�ف

بنســقية  تؤمــن  إبداعيــة  ســليل  فهــو  شــارة،  ولاإ  
ــة  ــة العربي ي ــعرية والن�ش ــة الش ــاوزة، للنصي ــردة ومتج متم
ــاف،  ــه الأس ــا خّلف ــذات وبم ــي بال ــرا للوع ــيِّدة، نظ المتس
ء الــذي مّكنــه مــن خلــق نصيــة تســتجيب لمتطلبــات  ي

الــ�ش

ي المعارص، دار الفكر، لبنان، ط2،  ي الشعر العر�ب
5 - كمال خ�ي بك: حركية الحداثة �ف

1986، ص 34
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تعود إبداعية النص الجبراني 
إلى عمق التجربة وأصالتها 

الُمْمتّحة من معين التجارب 
اإلبداعية المتفرق دمها بين 

قبائل األمم اإلبداعية



73 ثقافة وفنون

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

73 ثقافة وفنون

ــن  ــ�ب ع ــد ع ــة، وق ــئلتها الحارق ــة ولأس ــة التاريخي المرحل
ــام  ــكل ع ــاري هاس ــا إىل م ــالة وجهه ي رس

ــه، �ف ــك بقول ذل
1912: »أعــرف أنــه لــن يكــون بوســعي أن أســتث�ي اهتمــام 
أولئــك الــذي يعبــدون آلهــة قديمــة، ويتبعــون أفــكارا 
بداعيــة  قديمــة، ويعيشــون برغائــب قديمــة«7. فالأصالــة الإ
ي المعطــى 

ــذات، و�ف ي ال
ــدة �ف تشــكل طاقــة متجــددة وممت

َحَطُبــُه ســؤال  الــذي  المســتقبل،  اتجــاه  ي 
�ف المرجعــي 

ي هــذا تتخلــق 
المعرفــة والبحــث الأبدي عــن المجهــول، و�ف

رؤيــة جديــدة للكــون والموجــود مــن رحــم التجــدد، لذلــك 
ــم  ــذا العال ي ه

ــويش �ف ورة زرع التش ــرف ــادي ب ــده »ين نج
 ، ي أوصــال هــذا الوهــم الكبــ�ي

الكامــل، وزرع الضطــراب �ف
ي 

طاحــة بكمالــه الــذي يقــف عقبــة أمــام كل رغبــة �ف الإ
بــداع. ليــس ســوى العاصفــة متقمصــة الفكــر  التجديــد والإ
ــان،  ــا يقــوض عجــز وشــيخوخة هــذا البني المختلــف إمكان
ي 

ــىف ــم وتب ــا التجــدد الدائ ــاة همه ــق ولدة وحي إمــكان لخل
الســؤال وحــق الختــاف كإمــكان لاحتفــاء بالمســتقبل«.8 
، وتثــوره  ي

نســا�ف بــداع الإ فالوعــي بالتحــول طبيعــة تســم الإ
ــذا  ــل ه ــتمرارية، ولع ــاة والس ــرا بالحي ــدو جدي ــىت يغ ح
ان  ــ�ب ــل ج ان خلي ــ�ب ــد ج ــة عن ــة الكتاب ي تجرب

ــه �ف ــا نلمس م
ف الفهــم العميــق للمــوروث النــ�ي الُمْبــَدع  الــذي زاوج بــ�ي
ــا  ــة الآخــر انفتاح ــى ثقاف ــي ع ــاح الواع ــه والنفت وهضم

ــس اســتابيا. ــا ولي واعي

انيــة تســتلهم المــوروث كطاقــة  إن التجربــة الج�ب
لرتيــاد  الرغبــة  التجربــة  حــرارة  مــن  تزيــد  متجــددة 
ــروح  ــن ج ــق م ــر والمنفل ــن المغاي ــث ع ــق، والبح المغال
بــداع، والمفلقــة لعوالــم كــون  الــذات الملتهبــة بســؤال الإ
متحــوِّل، عــ�ب اللغــة المجازيــة والخيــال الجانــح نحــو 
دللت وتآويــل تجعــل التجربــة ذات حضــور أبــدي. ممــا 
تهــا  ف ــداع، م�ي ب ــة والإ ي الكتاب

اح مســارات �ف ــا مــن اجــ�ت مكنه
ي وهــاد الــروح المتوالجــة مــع الواقــع والمكتويــة 

التعمــق �ف
بالقلــق وعــدم الطمئنــان  النازفــة والنابضــة  بأســئلته 
ــم تســتوعب  ــة ل ــة أدبي ــة لذائق ــت الســائد، والمباِغت للثاب
 ، ي

ان شــاعر كــو�ف بــداع بلغــة يمــىف العيــد. وجــ�ب حركيــة الإ
ــن  ــا ع ــق بحث ــم كأف ــة، وبالعال ــان ككينون نس ــغل بالإ انش
يــة المستنســخة  مجاهيلــه وجمالــه، بعيــدا عــن التعب�ي
، وتقــ�ي  ي تهتــم بالظاهــر الشــكىي

والصنعــة البيانيــة، الــىت
الباطــن الرؤيــوي والروحــي، باعتبــار الــروح مركــز النفعــال 
ــل  ــل الأصي ــا ينمازبالتفاع ــه َصْوغ ــذي يصوغ ي ال

ــدا�ف الوج
، وقــد  ي

ي الذاكــرة الأدبيــة بتوهجــه الديمومــا�ت
الممتــد �ف

ي تجمــع 
ان واعيــا بطبيعــة العاقــة الجدليــة الــىت كان »جــ�ب

، ط2، لندن،  ان، رياض الريس للكتب والنرش 7 - توفيق الصايغ: أضواء جديدة عى ج�ب
1990، ص 210
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ورة اســتحداث  بــرف الفكــر والشــكل، وكان واعيــا  ف  بــ�ي
ي نفــس درجــة الفكــرة ومســتواها«9. وعليــه، 

شــكل يكــون �ف
ــاق  ء آف ي

ــ�ف ــالت، وي ــى احتم ــم ع ع العال ــرش ــعر ي فالش
ي الطويــل بتعبــ�ي أدونيــس؛ أي أن التجربــة 

نســا�ف نا الإ ســ�ي
ي عاقــة تاحميــة ومتماهيــة 

مكمنهــا الــذات والعالــم �ف
بداعــي مــن الداخــل. فالخيــال  ي والإ تصــوغ شــكلها التعبــ�ي
ان ومــن ســار  بداعيــة لــدى جــ�ب والــذات محــورا العمليــة الإ
بداعــي، حيــث الــذات تلــوذ إىل دواخلهــا بغايــة  ي ركبــه الإ

�ف
نصــات إىل صمــت الوجــود والموجــود. إنــه مقــوض  الإ

ق، 2012، ص 78 ي المعارص، إفريقيا الرش ي الشعر العر�ب
9 - صاح بو�يف: حداثة الكتابة �ف

تشكل تيمة الموت إحدى 
المرتكزات األساس في 

خطاب الكتابة اإلبداعية 
الذي يؤسسه جبران خليل 

جبران
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يــة، أي  القصيــدة العربيــة عــ�ب تجــاوز الشــكلية التعب�ي
اريــة  عــدم الرتــكان إىل الجاهــز بعيــدا عــن الشــكلية الج�ت
ي وســمت النصيــة التقليديــة، مشــّيدا تجربتــه انطاقــا 

الــىت
ي العتمــاد 

مــن مفهــوم جديــد للقــول الشــعري، المتمثــل �ف
بداعية،  ي العمليــة الإ

عــى الذات، باعتبارها بــؤرة جوهرية �ف
انيــة إىل  ثــم الخيــال، الــذي يشــكل عصــب القصيــدة الج�ب
ي 

ــة �ف ــراءة تأملي ــرى، وق ــة الأخ ــات الجمالي ــب المقوم جان
ي إىل الوقــوف عــى الســمات 

ي تفــ�ف متنــه الشــعري والنــ�ش
ي رؤاهــا وتصوراتهــا 

�ف والعميقــة  تجربتــه،  ي 
�ف بداعيــة  الإ

ــص  ــة. فالن ــة الرصين ــة النقدي ــف والمناول ــرة بالكش الجدي
ــراودة  ــة والم ــة الأليف ــة للمصاحب ي حاج

ــازال �ف ي م
ا�ف ــ�ب الج

وع إبداعــي  بداعيــة الحاملــة لمــرش حــىت نقــف عنــد درره الإ

ــة  ي ظلم
ــجينا �ف ــُت س ــول: »وكن ــذا المق ــل ه ، لنتأم ف ــ�ي متم

ي إىل أيــام  أيامكــم ولياليكــم فالتمســت ســبيا يــؤدي �ب
أبهــى مــن أيامكــم وليــال أســعد مــن لياليكــم«10، فجــ�بان 
ي 

يــة الســائدة الــىت يعلــن مروقــه بتخطــي الطريقــة التعب�ي
ــداء  ، ون ي

ــروح الباطــىف ــداء ال ــواء ن تقــف عاجــزة أمــام احت
ــة  قام ــه الإ ــم علي ــا حّت ــدود، مم ي الامح

ــد �ف ــون الممت الك
ــن  ــة م ــه القادم ــت لنداءات ــد ينص ــا، ل أح ــة غريب ي العزل

�ف
المســتقبل يقــول: »وهــا أنــا أتكلــم الآن فتســتثقل أذنــاي 
نشــادي،  ي لإ

ا�ف ، وأنشــد فــا يصغــي أحــد مــن جــ�ي ي
صــو�ت

ي أتعــّزى إذ 
ي غــ�ي أنــىف ي الشــوارع فــا يعبــأ أحــد �ب

وأطــوف �ف
ــا تقــول:  أســمع أصوات

»انظــروا! انظــروا! فهنــا يرقــد الرجــل الــذي ماتــت 
كآبتــه«١١.

ان  بداعيــة لــدى جــ�ب ف التجربــة الإ لعــل مــا يمــ�ي
ان كونهــا تســتمد ديمومتهــا مــن ذاتهــا مفجــرة  خليــل جــ�ب
ي عــى الكشــف 

النســقية التقليديــة بنســقية جديــدة تنبــىف
ــن  ــة م ــذات، والمدهش ــن ال ــية م ــل المنس ــن الدواخ ع
ــ�ي  ــاظ بالتعب ــا مــن الألف ــم تعــد ركام ــم، فاللغــة ل العال
ي  كيــىب ، بــل لغــة متخلقــة مــن ســياقها ال�ت الأدونيــ�ي
وانفتاحهــا عــى تآويــل متجــددة، مانحــة للنــص التوهــج 
ي المعــ�ب عــن الهواجــس الدفينــة 

اق الباطــىف �ش الــدلىلي والإ
ــا  ي نص

ا�ف ــ�ب ــص الج ــل الن ــك ظ ــة، لذل ي ــس البرش ي النف
�ف

ــه. وهــذا ليــس  ي الإحاطــة ب
ــكا ومســتعصيا �ف ا ومرب محــ�ي

ــر  ــد الفك ــن رواف ــل م ــر ينه ــاعر الناث ــادام الش ــا م غريب
. ي

ــو�ف الك

ــج  ــة تتوه ــة ثاني ــدع لغ ان يب ــ�ب ــل ج ان خلي ــ�ب إن ج
بشــموس الدواخــل، هــذه الشــموس المضيئة ظلمــة الزمن 
ي 

النفــ�ي والروحــي لــذات دائمــة البحــث عــن الخــاص �ف
ــة. لغــة عمادهــا التخييــل الــذي  ــاء والحري ــة والغن المحب
ــا وراء الواقــع،  ي تستشــف م

ــىت ــة ال ــل »القــوة الرؤياوي يمث
ي تطــل عــى الغيــب 

فيمــا تحتضــن الواقــع، أي القــوة الــىت
ي الحضــور، تصبــح القصيــدة 

وتعانقــه فيمــا تنغــرس �ف
ف الحــارصف والمســتقبل، الزمــن والأبديــة،  جــرا يربــط بــ�ي
الواقــع ومــا وراء الواقــع، الأرض والســماء«.12 هــي تيمــات 
بداعــي الــذي يؤسســه  وع الخطــاب الإ ي مــرش

أســاس �ف
ي كتابــة الحيــاة الموســومة بالغربــة 

وع �ف ان، مــرش جــ�ب

10 - ج�بان خليل ج�بان: المجموعة الكاملة لمؤلفات ج�بان خليل ج�بان المعربة، طبعة 
جديدة، بدون تاريخ، ص 34

11 - ن. م السابق ص 39
وت، ط1، 1971،  ، دار العودة، ب�ي 12 - أدونيس )عىي أحمد سعيد(: مقدمة للشعر العر�بي
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سدا منيعا أمام التعبير عن 
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بمتاريــس  مطــوق  عقــل  عــى  ف  المفروضتــ�ي والعزلــة 
ء الــذي تقوضــه كتابــة  ي

بــداع، الــ�ش ي الإ
عبوديــة الســلف �ف

يــة لقــول الجمــال  ي تنحــو الحلــم وســيلة تعب�ي
ان الــىت جــ�ب

ي عالــم ملــؤه كل مــا 
الوجــودي الــذي تطفــح بــه الــروح �ف

ة.  ــ�ي ف البص ــ�ي ــك لع ــة، ومرب ــق للرؤي ــش وصاع ــو مده ه
ــة  بداعي ــه الإ ــه متون ــر ب ــا تزخ ــذا م ــا ه ــد طرحن ــا يؤك وم
ــة  ــن الحقيق ــرد ع ــح والمتم ــال الجام ــطحات الخي ــن ش م
ــل ونشــدان الســكينة  ي معانقــة الأبهــى والجمي

/ الواقــع �ف
ي هائــم أنشــد الســكينة« فالتيــه بطاقــة هويــة 

يقــول: »إنــىف
ي الأ�ار 

المبــِدع المفلــق الباحــث عــن المحبــة المقيمــة �ف
ي الأفئــدة، يقــول: »كل هــذا تصنعــه المحبــة 

المتواريــة �ف
المعرفــة  فكتابــة  قلوبكــم«؛  أ�ار  تدركــوا  لــكي  بكــم 
ي البواطــن بلغــة التماهــي والنشــيد، 

تســتدعي الغــوص �ف
ي تظلــل الــذات والكــون، 

هــذه المعرفــة الشــجرة الــىت
ي الكوامــن والأ�ار 

وتحفــز المبــِدع عــى مواصلــة البحــث �ف
ي تضــج بهمــا.

ــىت ال

3. جماليات الكتابة الجبرانية: 

ي 
ونقصــد بجماليــات الكتابــة الكيفيــة الأســلوبية، الــىت

ان عــن التيمــات الموضوعاتيــة،  ان خليــل جــ�ب ّ بهــا جــ�ب عــ�ب
ــا  ي قضاي

ِّ �ف ــِىي ــ�ي اْلَم ، والتفك ي
ــر�ف ــر المع ــال الحف ــن خ م

نســانية  وجوديــة، والبحــث الــدؤوب عــن إشــاعة القيــم الإ
ــم  ــا ت ــل بم ي حاب

ا�ف ــ�ب ف الج ــ�ت ــم فالم ــن ت ــة، وم بداعي والإ
ي مجــرى 

شــارة إليــه ســلفا، الــذي توزَّعْتــه تيمــات تصــب �ف الإ
النشــغال بالوجــود والكائــن ومنهــا: 

* تيمة الموت: 

ي 
ــاس �ف ــزات الأس ــدى المرتك ــوت إح ــة الم ــكل تيم تش

ــل  ان خلي ــ�ب ــه ج ــذي يؤسس ــة ال بداعي ــة الإ ــاب الكتاب خط
ف ثنايــا  ي بــ�ي

ان، ذلــك أن المــوت حــارصف بشــكل احتفــا�أ جــ�ب
ــوع  ــه بطريقــة فيهــا ن ــة، فهــو يحتفــل ب بداعي ــة الإ التجرب
ان لهاجــس  ي تجســد رؤيــة جــ�ب

مــن الحفــاوة البليغــة الــىت
ف منــذ البدايــات  المــوت الــذي شــكل قلقــا يســاور المبدعــ�ي
ــوت  ــرى الم ــا ي ان هن ــ�ب ــي. إل أن ج بداع ــق الإ الأوىل للخل
ي المــوت، عــى 

حالــة فــرح لكــون الــذات تعانــق الأبديــة �ف
ي المــوت 

اعتبــار الحيــاة زوال وفنــاء، ول قيمــة للحيــاة إل �ف
يقــول: 

ي 
ــة دعــو�ف ي أنــم، فقــد ســكرت نفــ�ي بالمحب

»دعــو�ف
أرقــد فقــد شــبعت روحــي مــن الأيــام أشــعلوا الشــموع، 
جــس  وا الــورد وال�ف أوقــدوا المباخــر حــول مضجعــي، وانــ�ش
شــعري،  المســحوق  بالمســك  وعفــروا  جســدي  عــى 

يزخر نتاج جبران بحس 
التواصل بين الذات 

والطبيعة، والشعور 
 Haut du بوحدة األضداد

formulaire

واهرقــوا الطيــوب عــى قدمــي، ثــم انظــروا مــا تخطــه يــد 
.»13

ي
ــىت ــوت عــى جبه الم

ي ِ�ّ المــوت، الــذي 
هــذا النشــيد الكرنفــاىلي يغــىف

ي الامحــدود، حيــث 
ي الحيــاة والممتــد �ف

يحبــل بمعــا�ف
ــة حــول  ــة والحزين ــة الفجائعي ــن الرؤي ــص م ــذات تتخل ال
ي الفنــاء الوجــود، إنــه نــداء 

المــوت، لتعانــق حريتهــا �ف
أي  تعــ�ي  ل  انيــة  الج�ب الــذات  نجــد  لذلــك   ، ي

الانهــا�أ
اهتمــام للمــوت، بقــدر مــا يوجــه دعــوة رصيحــة إىل الآخــر 
كي يحتفــي بجســده المســجى احتفــاء بحيــاة جديــدة تحــت 

اب. ــ�ت ال

ان،  ــ�ب ــل ج ان خلي ــ�ب ــد ج ــة، عن ــة النصي إن الممارس
ــد،  ــاء الجس ــه فن ــد ب ــوت ل يقص ــون الم ــن ك ــف ع تكش
بقــدر مــا يرمــي بــه إىل عجــز الجســد عــن إحــداث إبــدال 
ي بنيــة مجتمعيــة معقــدة، ومتشــابكة نظــرا لكونهــا بنيــة 

�ف
ي منظومــة فكريــة متحجــرة، مشــلولة، 

متخلفــة، تحيــا �ف
ي كإرث لنســق عقــىي متكلــس يتوجــس مــن 

مقيــدة بالمــا�ف
ــل  ي مجاهي

ــدة �ف ــات جدي ــى فتوح ــان ع ــرة، والره المخاط
اق  ــ�ت ــو »اخ ــوت ه ــر أن الم ــ�ي آخ ــون، وبتعب ــذات والك ال
وتجــاوز للثبــات وللتقاليــد المقيــدة لحريــات الخيــال 
ــاز وتمزيــق القيــود  ي الجتي

وطموحــات النفــس ورغباتهــا �ف
ي التغيــ�ي والتعــدد 

ائــع الخاملــة والكابحــة لــكل إرادة �ف والرش
والتنــوع«،14 وممــا يــزكي هــذه الطروحــات تقويضــه لهــذه 
ــث  ــل، والبح ي المجاهي

ــة �ف قام ي الإ
ــ�ف ــة ترت ــة، بكتاب البني

ي الــروح، فلســان الباطــن 
الأبــدي عــن الملغــز والمبهــم �ف

ازات، وقلــق أمام  ف ي الــذات من اهــ�ت ّ عمــا يعــ�ت هــو المعــ�ب
ــقية  ــى نس ــة ع ــة الثابت ــة والعقلي ــس الفكري ــذه المتاري ه
بائــرة، مصابــة بسوســة الخــوف مــن كل جديــد، ومتخلــق 
ة  مبــَدع. إنــه مــوت حضــارة مازالــت رهينــة الأســاف، أســ�ي
وعقليــة  العميــان  لثقافــة  وســادنة  الفكــري،  التحنيــط 

: المق�بة النشيطة، مرجع سابق، ص 335  13 - رجاء الطالىبي
14 - المرجع نفسه، ص 116
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ي أن يظــل مطوقــا  القطيــع، ممــا حّتــم عــى العقــل العــر�ب
ي الئتــاف، وفيه 

ببنيــة ل تؤمــن بالختــاف بقــدر مــا ترتــ�ف
هــذا تجســيد للمــوت الــذي »يمكنــه أن يكــون صــورة لحياة 
، َفَنَفــْت  ارتضــت التقليــد والتكــرار نمطــا للعيــش والتفكــ�ي
ي 

ي التجــدد وتجــاوز الــذات والوجــود الآ�ف
عنهــا كل شــهوة �ف

ــاء  ــن العم ــوع م ــه ن ، إن ي
ــن الآ�ت ــتقبل والزم ــدانا للمس نش

يصيــب الــذات ويجعلهــا عاجــزة عــن إدراك موتهــا«.15

* تيمة الحب: 

ان الطريقــة المثى لتكســ�ي كل  يمثــل الحــب عنــد جــ�ب
ي تقــف ســدا منيعــا أمــام التعبــ�ي عن 

القيــود والأغــال الــىت
الكينونــة، بــل هــو ثــورة ضــد معالــم الخمــول للموجــود 
ي وجــود يتمتــع بالحيــاة، فالوجــود يرفــض الشــللية، ومــا 

�ف
عــى الموجــود إل أن العنــان للعاطفــة لتعــ�ب عــن الباطــن 
ــق  ــب أعت ان: »الح ــ�ب ــول ج ــوح، يق ــم والطم ــة الحل بلغ
ي 

ــح حنجــر�ت ــُت، وفت ي فبكي
ــا�ف ــّزق أجف ي فتكلمــُت، وم

لســا�ف
فتنّهــْدُت وشــكوت«16، وعليــه ينحــو الشــاعر الناثــر إىل 
الكشــف عــن البواطــن بلغــة البــوح والشــكوى، والبواطــن 
ــو  ــيلة »نح ــب وس ا الح ــ�ب ــروح، معت ــاق ال ي أعم

ــة �ف الدفين
يضعهــا  ي 

الــىت والأوهــام  المعيقــات  كل  مــن  التحــرر 

: المق�بة النشيطة، مرجع سابق، ص 6 15 - رجاء الطالىبي
جنحة المتكرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مر 

أ
16 - ج�بان خليل ج�بان: ال

2012، ص 12

ــه،  نســان لســجن حريت ــام الإ ف أم ــ�ي ــة قوان ــع بقيم المجتم
وكبــت عواطفــه وأهوائــه وطموحــه العليــا لتجــاوز كل 
ــرة  ــي »الزه ــة ه ــان«17. فالمحب ــكان والزم ي الم

ــده �ف ــا يح م
ي تنبــت وتنمــو بغــ�ي معاونــة الفصــول«18، إن 

الوحيــدة الــىت
نســان المتحرر  الحتفــاء بالمحبــة هــو احتفــاء بالحيــاة وبالإ
مــن قيــود الوصايــة، والمتمــرد عــى الأعــراف الباليــة، 
نســان، وتحــد مــن  ي تســتعبد الإ

والتقاليــد الدينيــة الــىت
ان  ّ عنــه جــ�ب ي التعبــ�ي عــن وجــوده، وهــذا ماعــ�ب

إرادتــه �ف
ــون  ــا يحصل ــون بم ق ل يكتف ــرش ي ال

ــن �ف ــاء الدي »إن رؤس
ــح  ــه أنفســهم مــن المجــد الســؤدد، )...( هكــذا يصب علي
همــي،  مــام المســلم والكاهــن ال�ب الأســقف المســيحي والإ
ة  ي تقبــض عــى الفريســة بمقابــض كثــ�ي

كأفاعــي البحــر الــىت
وتمتــص دماءهــا بأفــواه عديــدة«19، هــذا التمــرد يتســاوق 
ي 

ان المتمثلــة �ف بداعيــة لــدى جــ�ب مــع رهــان الكتابــة الإ
ف  ــ�ي ي الرازح ــر�ب ي الع ــ�ش ــعري والن ــص الش ــة الن ــ�ي بني تكس

تحــت ســلطة النمــوذج.

* تيمة الحلم: 

المدرســة  خصائــص  مــن  خصيصــة  الحلــم 
للــذات  المحمومــة  الرغبــة  عــن  المتولــد  الرومانســية، 

: المق�بة النشيطة، مرجع مذكور، ص 32 17 - رجاء الطالىبي
جنحة المتكرة، مرجع مذكور، ص 28

أ
18 - ج�بان خليل ج�بان، ال
19 - المصدر نفسه، ص 31



77 ثقافة وفنون

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

المبِدعــة مــن الهــروب مــن الواقــع، والحتمــاء بالطبيعــة 
ي عوالــم 

غــراق �ف كمــاذ لتحقيــق مــا تصبــو إليــه، ولعــل الإ
ان يســلك مســلك  الخيــال دليــل عــى أن الشــاعرالناثر جــ�ب
مختلفــة لمعانقــة ســماوات بعيــدة بأجنحــة شــعرية يقول: 
ــن الشــعر وأعصــاب مــن  ــش م »للشــبيبة أجنحــة ذات ري
ون  الوهــم، ترتفــع بالفتيــان إىل مــا وراء الغيــوم، فــ�ي
قــزح،  قــوس  بألــوان  متلونــة  بأشــعة  الكيــان مغمــورا 
ــن  ــة، لك ــد والعظم ي المج

ــا�ف ــة أغ ــاة مرتل ــمعون الحي ويس
تلــك الأجنحــة الشــعرية ل تلبــث أن تمزقهــا عواصــف 
الختبــار، فيهبطــون إىل عالــم الحقيقــة«20، وبــه أيضــا 
ي 

ة جميــع الأشــياء ســابحة �ف ف البصــ�ي يــرى الكائــن بعــ�ي
ي عالــم 

عالــم الــروح »فهــي تــرى جميــع الأشــياء ســابحة �ف
والحريــة  العــدل  موضوعــات  نســيان  دون  النفــس«21. 

ــة. ــانية النبيل نس ــم الإ ــن القي ــا م ه ــون وغ�ي والجن

ان، لــم تخــرج عــن هــذا  إن تجربــة الكتابــة عنــد جــ�ب
ــة  ــقية النموذجي ــى النس ــرد ع ــاوز، والمتم ــياق المتج الس
»المواكــب«  ي 

�ف الشــاعر  أن  ذلــك  العربيــة،  للقصيــدة 
ي 

ــذات �ف ــة ال ــَد رغب هــا مــن النصــوص الشــعرية، َجسَّ وغ�ي
 ، ي

نســا�ف العــودة إىل الطبيعــة، الرحــم الأول للوجــود الإ
وهــذا يتطلــب اختيــار المغامــرة بواســطة الخيــال والحلــم 
ــة  ــام لحداث ــض الت ــن الرف ــ�ي ع ــة، للتعب ــة والغرب والعزل

20 - ن. م، السابق، ص 17
21 - ن. م السابق، ص 18

ي يحبــل ويحفــل بهــا عالــم 
معطوبــة، وكشــف الأ�ار، الــىت

الطبيعــة الطاهــر، والنقــي صفــاء الــروح الولهانــة بالمحبــة 
والمتشــبِّعة بالحلــم، حيــث ينتفــي الظلــم والعبوديــة 
ــل  ــس التواص ــه بح ــر نتاج ــه »يزخ ــة. وعلي ــذل والأناني وال
الأضــداد،  بوحــدة  والشــعور  والطبيعــة،  الــذات  ف  بــ�ي
وتميــل الصــورة إىل أن تكــون كونيــة، فهــي ليســت وصفيــة 
تزيينيــة، وإنمــا تفتــح أفقــا«22، إنــه أفــق التجديــد والبتداع 

ــاوز. والتج

على سبيل الختم: 

ان حملنــا معــه،  ان خليــل جــ�ب نافلــة القــول، إن جــ�ب
عــة بالــرؤى  عــ�ب أجنحتــه الشــعرية، إىل عوالــم شــعرية م�ت
ي التصــور والطروحــات 

ا، والعميقــة �ف ــ�ش الباذخــة شــعرا ون
ي 

ــة �ف ــه المتجلي ــن أصالت ــي، كشــفت ع بداع ذات البعــد الإ
ــاء  ــتطاع »إلغ ي، إذ اس ــ�ش ــعري ون ــو ش ــا ه ف م ــ�ي ــزج ب الم
ف  ، فهــي تتــوزع بــ�ي ف الشــعر والنــ�ش الحــدود الموجــودة بــ�ي
المقالــة والقصــة، والقصيــدة، والموشــح والمرحيــة، 
ــا،  ــل خطابه ــف داخ ــذات الكثي ــور ال ف بحض ــ�ي ــي تتم وه
يقــاع خصيصــة جســد فــردي يــؤرخ بإيقاعــه  ممــا جعــل الإ

ــة«.23 ــذات الكاتب الشــخ�ي لل

بداع عند العرب، ج3، دار العودة،  22 - أدونيس: الثابت والمتحول: بحث �في التباع والإ
وت، ط1، 1987، ص 157 ب�ي

23 - رجاء الطالىبي ك المق�بة النشيطة، مرجع مذكور، ص 105
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ي 
الوقــت الــذي يزعــم فيــه الفيلســوف الألمــا�ف

أنــه   )Martin Heidegger( هايدغــر  مارتــن 
ي وجــوده أو 

لــه ل يمكــن البــّت �ف بخصــوص الإ
ــلب أو  ــر الس ــن تقري ــوده، ول يمك ــدم وج ع
ي الوقــت الــذي أنهــى مســاره الفلســفي بالقــول 

يجــاب1، و�ف الإ
إنــه ل يُخّلصنــا إلّ إلــه، فــإن هنــاك مــن الفاســفة مــن 
ف  ــ�ي ــاد، ُمقّدم لح ــاروا الإ ــه، واخت ل ــود الإ ــألة وج ي مس

ــوا �ف بَّت
ف عقانيــة متينــة لَصالحــه. ل يجــب أن نعــود إىل  براهــ�ي
ف  الفرنســي�ي ف  الماديــ�ي القدامــى، ول إىل  اليونــان  فاســفة 
ي المســألة ودافــع عــن 

وعــر التنويــر، لــكي نجــد مــن َجــزَم �ف
ــق لوجــود  ــام والمنّس ــران الت ي النك

ــص، أعــىف لحــاد الخال الإ
كائــن اســمه هللا، ولكــن إىل طيــف مــن الفاســفة المعارصيــن 
ي  ّ يطــاىلي جوزيــىب ُت منهــم الفيلســوف الإ لهايدغــر وقــد اخــ�ت
ــه:  ــال كتاب ــن خ ــ�ي )Giuseppe Rensi 1871-1941(، م رين
ه  لحــاد )Apologia dell’ateismo(. وقــد نــرش دفاعــا عــن الإ
ي أصــدر فيهــا 

ي نفــس الســنة الــىت
عــام 1926، تقريبــا �ف

امــن مــع صعــود  ف هايدغــر كتابــه »الوجــود والزمــان«، وبال�ت
ــع الفاشــية،  ــف م ــان الُمتحال يم ــودة الإ ــل وع َموجــة الاعق
ة مشــابهة، إن لــم تكــن مطابقــة لمــا نعيشــه  ي فــ�ت

ي �ف
يعــىف

ف الفاشــية  ، حيــث التحالــف بــ�ي ي ي عالمنــا العــر�ب
اليــوم �ف

ــة. ســأعرض أطروحــات  ــة الَعِميَل الدينيــة والسياســة الرجعّي
ف لآخــر،  هــذا الفيلســوف بأمانــة، وســأضيف عليهــا، مــن حــ�ي

ــخصية. ــات الش ــتطرادات والماحظ ــض الس بع

قضّيتــه  يؤكــد  لحــاد  الإ  ، رينــ�ي يقــول  ضــد هللا، 
لحــاد هــي واحــدة  ــة الإ 2. إّن قضّي ّ ف ــ�ت ــة ل ته ويؤسســها بثق
ي الّســليم، 

نســا�ف مــع العقــل، مــع المنطــق، مــع الحــس الإ
لحــاد هــي ببســاطة تمــرٌد عــى  ي دحــض الإ

حيــث إن الرغبــة �ف

1 - M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes, in ID, Wegmarken, Vittorio Kloster-
mann, Frankfurt am Main 1996, p. 159, n. 54 
2 - G. Rensi, Apologia dell’ateismo, )Formiggini, Roma 1926( - La vita felice, 
Milano 20122, p. 17

لحــاد يتماهــى مــع  ف الأساســية للتفكــ�ي المنطقــي. الإ القوانــ�ي
ة،  ّ العلــم والمنطــق، مــع الذهنيــة التقّدمّيــة والمتحــرف
ــور  ــل منظ ــع العق ، م ف ــ�ي ــ�ي الرص ــى التفك ــدرة ع ــع الق م
ــكار  . إن ي

اب الذهــىف ــ�ت ــه عكــس الهلوســة والغ ــه عــى أن إلي
ــة  ي العقلي

ي الجنــون، �ف
ي الهلوســة، �ف

لحــاد هــو الوقــوع �ف الإ
ف  بــ�ي ف  التميــ�ي عــى  القــادرة  غــ�ي   ، ف للبدائيــ�ي الّضبابيــة 
ف المنطقيــة  اهــ�ي الكينونــة والعــدم. مــن الأكيــد أن ال�ب
ف وتصــدم  عــى عــدم وجــود هللا تهــّز بقــّوة كيــان المؤمنــ�ي
ف مــع الديــن أو  لحــاد مــن المفكريــن المهادنــ�ي ناكــري الإ
، خصوصــا إذا بّينــت لهــم أنــه ل  ف ف مــع المؤمنــ�ي المتعاطفــ�ي
يمــان.  يمكــن التمّســك بالعقــل، ثــم التضحيــة بــه لأجــل الإ
ــه  ــه، أن يلوي ــه أن يَخنــق عقل ــكي يؤمــن يجــب علي ــرء ل فالَم
ــد  ــا يري ــات م ثب ف باطــا لإ

ّ ــه عمــدا، أن يتحــ�ي ويحــّول وجهت
ه عــى مداهنــة نفســه قصــد  بالفعــل أن يصــدق، يُجــ�ب

ــه. ــان ب يم ي الإ
ــا يرغــب �ف ــم م إرســاء وتدعي

وع، بــل  ، هــذا الّســخط غــ�ي مــرش لكــن، حســب رينــ�ي
 ،)prepotente e violento( خطــ�ي لأنــه غاشــم وعنيــف
ــق  ــا، ل عــن طري ء م ي

ــ�ش ــون ب ــن يؤمن ــك الذي ــل كل أولئ مث
ــى  ــم ع ــون قناعاته ــل، ويؤّسس ــد العق ــا ض ــل، وإنم العق

ــك. ــب ذل رادة تطل ــاع الأعمــى لإ مجــرد الندف

، يُســّجل  ي
ي الثاثينيــات مــن القــرن المــا�ف

تصــّوروا أن �ف
ي 

ــة، �ف ــورة الديني ــودة الف ــن ع ــه م ــوف انزعاج ــذا الفيلس ه
ــع هــو: »هللا،  ــزم للجمي ــح شــعاره الســياىسي الُمل ــد أصب بل
الوطــن، والأ�ة« )Dio, Patria, Famiglia(، وبالتــاىلي َمــن 
ــذه  ــام ه ــاأ�ة. أم ــن ول ــدّو للوط ــو ع ــاهلل فه ــن ب ل يؤم
ــم  ي العال

ــا الآن �ف ــش مثيلته ي نعي
ــىت ة، ال ــ�ي ــة الخط الرجعي

ي هــذه 
ي واقــع الأمــر، �ف

، ويقــول: �ف ، ينتفــض رينــ�ي ي العــر�ب
ــة  ــا النتهازي ــّجعتها وباركته ي ش

ــىت ــودة، ال ــن الع ــة م اللحظ
ــة  ــات الذاتي ــة، للتداعي ــب القديم ــكل الأكاذي ــية، ل السياس
وري أن  ي المثــ�ي للشــفقة، مــن الــرف

الباليــة، للتكّلــف الديــىف

بقلم : د. محمد المزوغي

 باحث تون�ي بالمعهد البابوي للدراسات العربية

سامية بروما والإ

ي 
�ف
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ــه  ــا ل ــّيا، م ــدرك حس ــا يُ ــط م ــه فق ــون إن ــم تقول أنت
، مــا لــه طبيعــة ماديــة، هــو الموجــود،  ي

ي وزمــا�ف
ف مــكا�ف

ّ حــ�ي
ــة  ــر العام ــول صــور الفك ــل لقب لأن هــذا فقــط هــو المؤّه
الوجــود.  هــي صــور  ي 

الــىت )جوهــر، ســبب، حقيقــة(، 
ــا  ــم: إلين ــو أَضفت ــة ل ــم صحيح ــتكون أطروحتك ــنا؛ س حس
ــبة  ي بالنس

ــىف ــن، يع ــا نح ــبة إلين ــه بالنس ــم إن ــن. إذا قلت نح
ٍء  ي

ــود ىسش ــإّن وج ــواّس، ف ــة بالح ــا المرتبط ــة ذهنن إىل طبيع
، ول ينطبــق  دراك الحــ�ي مــا، ل يتمظهــر إلّ بواســطة الإ
ــر  ــذي يتمظه ــه فقــط، ال ّ الُمشــار إلي ي

ــىف إلّ عــى هــذا العي
ــود،  ــم للوج ــق مفهوَمك ــتطيع أن نطّب ــة، نس ــك الصيغ بتل
ومــا عــدا ذلــك فــإن أطروحتكــم غــ�ي جائــزة. فعــا، »مــن 
ــا عــى  ي إلين ــا هــو نســىب ــوا م ــأن تُنّصب ــم ب ــذي ســمح لك ال
ــار  ــا المعي ، أن تجعلــوا مــن طبيعــة ذهنن ّ ي

ــه قانــون كــو�ف أن
ــا للوجــود المفهــوم الوحيــد  المطلــق للكــون، مــن مفهومن
الصحيــح؟ َمــن الــذي أِذَن لكــم باســتبعاد أن يكــون هنــاك 
ــذي هــو  ــن ذاك الوجــود ال ــة ع موجــود ذو طبيعــة مختلف

ــا؟5«. ــبة إلين ــود بالنس ــر موج ــود أو يظه موج

عــى  باللعــب  المؤمنــون،  يســتخدمه  اض  اعــ�ت
ي فتــح ثغــرة 

نســان، وانطاقــا منــه يأملــون �ف ــة الإ َمحدوديّ
ــٍر،  ــوٍد مغاي ــرة وج ــن فك اب م ــ�ت ــون الق ــة، ويحاول معرفي
أصيــل حيــث يتجــّذر وجــود هللا. اســتخدمه هايدغــر 
نســان صفتــه البيولوجيــة، وعــن المــادة  ع عــن الإ ف لــكي يــ�ف
ــو  ــان ه نس ــم الإ ــال: »إن جس ــث ق ــذري، حي ــا ال تكوينه
ي ... 

ء آخــر أكــ�ش مــن مجــرد كائــن عضــوي حيــوا�ف ي
أساســا ىسش

نســان  يولوجيــا والكيميــاء دراســة الإ ف أن يكــون بإمــكان الف�ي
كهيئــة عضويــة مــن وجهــة نظــر العلــوم الطبيعيــة، فذلك 
ي »الخاصيــة 

نســان تكُمــن �ف ليــس بدليــل عــى أن ماهيــة الإ
ــذا  ــبيه به ــا. فش ــر علمي ــم المف ي الجس

ــة« أي �ف العضوي
ــة؛ إذ مــن  ي الطاقــة الذري

ــة الطبيعــة �ف اّدعــاء حــر ماهي
الممكــن جــدا أن تكــون الطبيعــة قــد أخفــت بالضبــط 
ــة  ــة التقني ــذي تقدمــه للهيمن ــب ال ــك الجان ي ذل

ماهيتهــا �ف
ي 

نســان ل تقــوم �ف نســان. فكمــا أن ماهيــة الإ مــن طــرف الإ
أن يكــون عضويــة حيوانيــة، كذلــك القصــور الــذي يطبــع 
ل،  ف نســان، ل يقــ� ول يخــ�ت ــد الماهــوي لاإ هــذا التحدي
نســان بنفــس خالــدة وبملكــة عقليــة،  ف نخــص الإ حــ�ي
ــرة،  ــي كل م ــخصا. فف ــه ش ــل من ي تجع

ــىت ــة ال أو بالخاصي
وع  كانــت الماهيــة تفلــت منــا، وذلــك بســبب نفــس المــرش

يقــي6«. ف الميتاف�ي

5 - Ibid, p. 27
6-  M. Heidegger, Brief über den Humanismus, in ID, Wegmarken, p. 324

نسانية”، ترجمة، مينة جال، مجلة مدارات  عة الإ ف ي ال�ف
انظر: مارتن هايدغر، “رسالة �ف

فلسفية، العدد السادس - صيف 2001

تَرتفــع بعــض الأصــوات الحازمــة لــكي تُدّعــم ذلــك المنطــق 
البســيط الــذي بأنفاســه النقّيــة البــاردة، يُقّشــع بــا هــوادة 
كل تلــك الكتــل الُمتلّبــدة مــن الغيــوم ويُعيــد ســماء الفكــر 

ــا. ــا وصفائه ــة إىل طهارته الهادئ

ــذا  ــن ه ــة ع ــة الصحيح ــود؟ إن الإجاب ــو الوج ــا ه م
لحــاد  الســؤال تحــّل مســألة »وجــود هللا« وتمنــح قضيــة الإ
ي كل مــا يمكــن 

ي والتــام. وجــود، يعــىف
النتصــار النهــا�أ

 .3)vedere, toccare, percepire( رؤيتــه، َلْمســه، إدراكــه
ي هــذه اللحظــة 

ي أنــه ل يوجــد فعــا �ف
مــكان هنــا ل يعــىف والإ

ــد  ــه الي ــع علي ــر وتُوَض ــه بالب ــى علي ــن أن يُلَق ــا يمك إل م
ي حــال لــم 

ويُــدرك بالعقــل، ولكــن بمعــىف أنــه حــىت �ف
ء الموجــود يجــب أن يملــك  ي

يحــدث هــذا أبــدا، فــإن الــ�ش
ــدركا.  ــا وُم ــا وملموس ــون مرئي ــا لأن يك ــه قاب ــة تجعل طبيع
ــود  ــذا4. الوج ــوى ه ــر س ــيئا آخ ي ش

ــىف ــود« إذن، ل يع »وج
هــو مــادة وحركــة، والطبيعــة هــي قــوة محايثــة، مكتفيــة 
بذاتهــا، أو طبقــا لتعريــف أرســطو: هــي ســبب ومبــدأ 
ــو  ــن ه ــا، والزم ــن ذاته ــن، م ي الزم

ــدث �ف ي تح
ــىت ــة ال للحرك

عــدد الحركــة بحســب الســابق والاحــق. أشــكال الفكــر 
تتطابــق مــع أشــكال الوجــود، فقــط كل مــا هــو قابــل 
، ممتــّد، مــاّدي  ي

، زمــا�ف ي
دراك، للحــس، كل مــا هــو مــكا�ف لــاإ

وعــة للتعقــل، ويمكــن أن تنطبــق عليــه  قابــل بصــورة مرش
ي الفــراغ.

دون أن تقــع �ف

ي 
لكــن هــذا التعريــف المقتضــب للوجــود ل يُــر�ف

ا بســبب  مــن يســّميهم رينــ�ي أولئــك الذيــن يتأّلمــون كثــ�ي
لهيــة ويَمتنعــون عــن الُخُضــوع  التخــّىي عــن اســتيهاماتهم الإ
الصــارم، ولذلــك تجدهــم يســعون  العقــل  أوامــر  إىل 

ــاه. ــف أع ــى التعري ــاف ع ــن لالتف جاهدي

3-  G. Rensi, Apologia dell’ateismo, p. 19
4 - Ibid, p. 20 
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هــذه الفكــرة تلقفهــا الفيلســوف الفرنــ�ي جيــل دولــوز 
العــرب  فاســفتنا  إىل  ســالمة  مــرّت  وِمنــه   ،)Deleuze(
ا. فهــذا الهايدغــاري التونــ�ي  ــ�ي ــا كب وهــا كســبا علمي واعت�ب
، يقــول إن دولــوز اســتجمع طرافــة نيتشــه  ي

فتحــي المســكيىف
ــل  ــى عم ــن ع ي ــّد خط�ي ــن ج ــل تحويري ــد أدخ ــه ق ي كون

»�ف
نســانية  ي الأشــياء الإ

الفيلســوف بعامــة: أ ـ نَقــل التفلســف �ف
مــن نطــاق الســؤال »مــا هــو؟« .. إىل أفــق الســؤال »مــن؟« 
... بـــ ـ إقحــام منظور »بالنســبة إلينــا« كزاوية نظــر تقويمية 
يــة أكانــت إرادة معرفــة أم إرادة اقتــدار؛  لــكل إرادة برش
فليــس هنــاك حقيقــة، بــل ثمــة دومــا »إرادة حقيقــة« علينــا 
ض ترابطــا حميمــا  ــخ لهــا مــن الداخــل بوصفهــا تفــ�ت التأري
ــا7«. الّنقــل  ــه« بالنســبة إلين ــا و«قيمت ء م ي

« ىسش ف »معــىف ــ�ي ب
 ، ي

الأّول هــو خلــف منطقــي، ل بــل عمــل تهريجــي ولأخــا�ت
ك  خــارج عــن عــرف الفكــر الفلســفي الأصيــل، لأنــه يــ�ت
موضــوع النقــاش )مــا هــو؟( لــكي يَنصــّب عــى الــذات )مــن 
ي 

ي بقــد اعتنائهــا بــالأول. �ف
هــو؟(، والفلســفة ل تُعــىف بالثــا�ف

الحقيقــة، إقحــام منظــور »بالنســبة إلينــا« ل يُمّثــل طرافــة 
ــوراس  ــر بروطاغ ــذ ع ــة من ــبوية معروف ــّدة، فالنس ول ِج
ي للعقــل، وجّدتــه  ، وإنمــا هــو منظــور تدمــ�ي ي

السفســطا�أ
ــي  ف ويُضف ــ�ي ــة للمتديّن ــة َمَجانَي ــّدم خدم ــه يق ي أن

ــن �ف تكم
ــة. ــة فلســفية عــى أطروحاتهــم الجنونّي وعي مرش

لكــن مــن وجهــة نظر منطقيــة، هــذا المنعرج الّنســبوي 
الشــامل هــو محاولــة فاشــلة عــى طــول الخــط، بل، حســب 
، هــو خــروج تــام عــن َطــْور المعقــول  يطــاىلي الفيلســوف الإ
ــه.  ــة يفرض ــة الحقيق ــب طاع ــون: »إن واج ي الجن

ــوج �ف وول
بــه،  يقومــون  الذيــن  ف  للمؤمنــ�ي يرســم،  التفكــ�ي  هــذا 

الخــروج عــن العقــل8«.

ي 
ــن �ف اض ل تكم ــ�ت ــذا الع ــن ه ــة م ــف ل والقصدي كي

؛ كل  ي
ــا�ف ــل لعق ــة لح ــا التهيئ ، وإنم ي

ــا�ف ــل عق ــم ح تقدي
ي حقــل العقــل، 

المســائل العلميــة والفلســفية تبقــى دائمــا �ف
ي 

ي هــذا الحقــل دون ســواه. يمكنــىف
ومــن واجبهــا أن تبقــى �ف

: »ِملكيــة خاصة/ِملكيــة عامــة؛ »نظام  ف أن أســّلم بــأن الحّلــ�ي
الزوجــات«  أحادي/تعــدد  »زواج  ؛  ملــكي جمهوري/نظــام 
ــإن  ــا، ف ــا كان تعارضهم ي الرجحــان، وَمْهم

ــان �ف ــا، متكافئ هم
ــه ل  ــواء، وأن ــد س ــى ح ــا ع ــُت كليهم ــن أن يثب ــل يمك العق
يعطينــا أيــة عّلــة كافيــة، لســتبعاد حــل لصالــح آخــر؛ هنــا 
ــة  ــة النظــر الاعقاني ــرا وجه أســتطيع إذن أن أطــرح ُمنت
ــس  ف هــو المؤسَّ لمــن يزعــم أن حــا واحــدا مــن الثنــ�ي
ي ل أســتطيع أن أعتمــد عــى الأطروحــة 

عــى العقــل. لكنــىف

وت 2011، ص  ، ب�ي ، الهوية والحرية: نحو أنوار جديدة، جداول للنرش ي
-7  فتحي المسكيىف
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8-  G. Rensi, Apologia dell’ateismo, p. 27

ــا  ــح القــول أن 2×2=5 أو أن مجمــوع زواي ــة لصال الاعقاني
، ل يمكــن أبــدا القــول  ف ف قائمتــ�ي المثلــث ل تســاوي زاويتــ�ي
ــى  ــان ع ــض َمبنّيت ــة والنقي ــإن الأطروح ــا، ف ــىت هن ــه ح بأن
العقــل، وأن العقــل غــ�ي قــادر عــى نفــي إحداهمــا وإثبــات 
ــاذ  ي إنق

ــا �ف ــل هن ــورة قطعّيــة. الاعقــل يفش الأخــرى بص
ــس  ــى نف ــان ع ــان ول يقف ــا ل يجتمع ، لأنهم ف ــ�ي الأطروحت
ــا  ــا. إنه ــا عنه ــان تمام ــا خارجت ــل هم ــة، ب ــة العقلي الأرضي
 .»9)letteralmente pazze( َحرِْفيــا  »مجنونــة  أطروحــات 
نفــس الحكــم ينطبــق عــى التفكــ�ي حــول الوجــود أعــاه، 
ثبــات إمكانيــة وجــود  الــذي يتخــذه المؤمنــون كتهيئــة لإ
ــا  ــة تمام ــ�ي خاص ي التفك

ــة �ف ــن طريق ــف ع ــه يكش هللا. »إن
 .»10)interamente manicomiale( ف  مجانــ�ي بمستشــفى 
ي أن مــن 

يطــاىلي ليــس لديــه أد�ف شــك �ف فعــا، الفيلســوف الإ
يعتمــد هــذا النمــط مــن التفكــ�ي »يقبــع خــارج العقــل تمامــا 
ّ ويتعاطــى هــذا النمــط  ــىف ــن يتب ــون. م وهــو فريســة للجن
ثبــات وجــود هللا، وبالتــاىلي مــن يعتقــد  أ لإ ّ مــن التفكــ�ي الُمهــىي
ي وجــود هللا، هــو مجنــون بالمعــىف الأكــ�ش رصامــة للكلمــة، 

�ف
تمامــا مثــل مــن هــو مقتنــع بــأن 2×2=5 11«.

كيــف ل يخــرج عــن طــور العقــل َمــن يُقــّدم الأطروحــة 
ي َحــرَم العقــل مــن يّدعــي أنــه يمكــن 

أعــاه؟ كيــف يبقــى �ف
ي 

أن يكــون هنــاك موجــود ذو طبيعــة مختلفــة عــن تلــك الــىت
ي هــي خاصــة بمــا هــو موجــود بالنســبة 

تـُـدَرك حســّيا، والــىت
 una( ف إلينــا؟ حســب الفيلســوف رينــ�ي »هــذا قــول مجانــ�ي
proposizione da dementi(«. والجنــون، الُمتخّفــي فيهــا، 
، يصبــح جلّيــا إذا قارنّاهــا بأقــوال  يطــاىلي يقــول الفيلســوف الإ
ــم  ــح بنســبوية الحك أخــرى عــى نفــس المســتوى. التري
ــن  ــدة م ــح بواح ــق للتري ــو مطاب ــود، ه ــوص الوج بخص
ي المــكان. 

هــذه الأقــوال: مــا الجســم؟ كل مــا هــو ممتــّد �ف
لكــن، حــذاري، هكــذا هــو الجســم بالنســبة إلينــا؛ إلّ أنــه 

9-  Ibid, p. 28
10 - Ibid, p. 29 
11 - Ibidem.
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ــة  ــرى، لأمكن ــات أخ ــبة إىل كائن ــا، بالنس ــن ربم ــن الممك م
ــا  ــداد. م ــام دون امت ــد أجس ــا، أن توج ي ذاته

ــرى، أو �ف أخ
اق.  ــ�ت ــاوم الخ ــذي يق ــم ال ــو الجس ــب؟ ه ء الّصل ي

ــ�ش ال
ومــن قــال إنــه ل يمكــن أن يوجــد جســم صلــب آخــر، ذو 
اقــه دون ماقــاة أيــة مقاومــة.  طبيعــة أخــرى، يمكــن اخ�ت
ــة بحســب الســابق والاحــق.  ــه عــدد الحرك ــا الزمــن؟ إن م
ــل  ــذي ينتق ــن ال ــهم الزم ــون َس ــن أن يك ــع م ــا يمن ــن م لك
، هــو كذلــك  ي إىل المســتقبل، مــرورا بالحــارصف

مــن المــا�ف
ــة أخــرى، الزمــن  ي أمكن

ــه �ف ــا نحــن؛ وأن فقــط بالنســبة إلين
يبــدأ  والشــخص   ، ي

المــا�ف إىل  المســتقبل  مــن  يســ�ي 
ي 

ــ�ي �ف ــه يس ــخ كل ــه، والتاري ــم أم ي رح
ــي �ف ــوت وينته بالم

ــاق  ــم النط ــه يت ــم أن ــتقبل، رغ ــي، والمس ــاه تراجع اتج
، رغــم أنــه إليــه يُوصــل،  ي

منــه، يبقــى مســتقبا، والمــا�ف
ــون12«. ف الجن

ّ ــ�ي ــا. النتيجــة »كل هــذا هــو بَ يبقــى ماضي

لــه الــذي يعتقــد فيــه المؤمنــون؟ مــا  لكــن مــا هــو الإ
ــدم  ء؛ الع ي

ــاىسش ــه ال ــه؟ إن ــه، أفعال ــه؟ صفات ــي طبيعت ه
ي 

ــكان، يعــىف م ي عــداد الإ
ــة كان هللا �ف ــق. لمــدة طويل المطل

ــوع  ــة: ن وط معين ــت �ش ــا تح ــورا ومحسوس ــا منظ كان كائن
ــان متشــّخص وإن كان  ــّوه؛ كي ــا كان عل نســان، مهم مــن الإ
ي 

ــر �ف ــل لأن يتمظه ــا، قاب ء م ي
ــرى ىسش ــارة أخ ــا، وبعب عظيم

ي كينونــة مــن طبيعــة هــذا العالــم 
المــكان والزمــان، يعــىف

ء مــن  ي
ي حــدود التجربــة؛ ىسش

المنظــور المحســوس المــادي �ف
ف عنهــا، 

ّ ي تقابلــه ويقابلهــا؛ يتمــ�ي
ضمــن الأشــياء الأخــرى الــىت

لكنــه مقّيــد ومحــدود بهــا.

كل الأديــان، الوثنيــة منهــا أو التوحيديــة، تتصــّور 
وس أو  لــه عــى هــذه الشــاكلة، ســواء عنــد هومــ�ي الإ
ي 

�ف يتمظهــر  فهــو  القــرآن.  ي 
�ف أو  نجيــل  والإ التــوراة  ي 

�ف
ــذا  ــة. وه ــة ممكن ــوع تجرب ــو موض ــة، وه ــال الكينون مج
ــا حــىت بعــض  ــة، وربم ــد الأغلبي هــو التصــّور الســائد عن
ف مــع الديــن. لكــن الفكر  ف أو المتعاطفــ�ي ف المؤمنــ�ي المثقفــ�ي
، والفكــر النقــدي الواعــي بذاتــه،  ي

الفلســفي والاهــو�ت
غــ�ي مســتعّد لقبــول التصــورات المشّوشــة أو الّركــون إىل 

12 - Ibid, p. 30 

أنصــاف الحلــول، فقــد تفّطــن إىل هــذه الثغــرة، ورفــض أن 
ه مــن  لــه الحقيقــي، فعمــل عــى تطهــ�ي يكــون هــذا هــو الإ
ي تخــدش صورتــه13. مــاذا فعــل؟ ســحَب 

كل الشــوائب الــىت
عنــه كل تحديــد وقيــد، كل عاقــة، أو وحــدة ســياقية، 
ه  ّ ــ�ي ــة. ص ــة ممكن ــوع تجرب ــو موض ــا ه ــع م ــابه م كل تش
ــه  ا، ومطلــق الحضــور، أي قــذف ب ّ ــا ل متغــ�ي قديمــا، ثابت
خــارج الزمــان والمــكان. جعلــه مطلــق المعرفــة، أي مالــكا 
ــه، ل  ء خــارج أو ضــد ذات ي

ــه ىسش لوعــي لمحــدود وليــس ل
ــق مــع  وع التطاب ف ــد مــ�ف منظــور ول متجســم، أي بالتحدي
ف مــا هــو ممكــن  ي تمــ�ي

وط الصوريــة للتجربــة، الــىت كل الــرش
ــات الوجــود  ــه كل صف ــه ســحب من ــذا، فإن الوجــود. وهك
ي دائــرة مــا 

ز ويثبــت فقــط �ف ، ذلــك لأن الوجــود يــ�ب الفعــىي
، ممتــد، مــادي، مــا  ي

، زمــا�ف ي
هــو منظــور، ملمــوس، مــكا�ف

وط14. ــد، ومــرش هــو محــدود، ومقّي

أْن يُــراد تطبيــق هــذا المفهــوم خــارج تلــك الدائــرة، 
ي 

ــات، و�ف ــك الخاصي ــه تل ــس ل ــا لي ــيئا م ــأن ش ــم ب والزع
نفــس الوقــت يمكــن أن يقــال عنــه إنــه موجــود، هــو مــن 
الخلــف بمــكان، كمــا الزعــم بتطبيــق صفــة »أحمــر« خــارج 
حقــل المنظــور، والقــول، إن لــم يكــن بالنســبة إلينــا، عــى 
ــم أن ل  ــا رغ ــيئا م ــرى، ش ــان أخ ــبة إىل أذه ــل بالنس الأق
ــه بالحــس البــري وخــارج عــن ســيطرته، ودون  عاقــة ل

وجــوده، يمكــن أن تُنَســب إليــه صفــة »أحمــر«.

ف منهــا: إذا  وهــذا يطــرح مفارقــة ل انفــكاك للمؤمنــ�ي
ي صفــة واحــدة جامعــة مانعــة، 

رّكزنــا كل صفــات هللا �ف
ز للعيــان هــي هــذه:  ي تــ�ب

الانهائيــة، فــإن المفارقــة الــىت
وط  »إمــا أن يكــون هللا محــدودا ومقّيــدا، متناســبا مــع الــرش
ف الكائنــات الأخــرى، وبالتــاىلي  الصوريــة للتجربــة، كائنــا بــ�ي
ليــس هللا، أو هــو لُمتنــاه وإذن يقــع خــارج الوجــود، 
ــا وجــود، إذن ليــس هللا، أو هللا إذن ل  فهــو ل وجــود. إم

وجــود15«.

ي واع بهــذه المعضلــة؛ أي بمعضلــة  الاهــوت الســلىب
ــي  ــا بنف ــاف عليه ــع الوجــود، فحــاول اللتف تماهــي هللا م
الوجــود عــن هللا، وقــال إنــه ل يمكــن تطبيــق مفهــوم 
ــه  ــود«. لكن ــإن هللا »ل موج ــاىلي ف ــود عــى هللا، وبالت الوج
ــة  ــن محاول ــة ع تّب ــة الم�ت ــن هــذه النتيجــة الحتمي جــزع م
يــه المطلــق، فأعــاد مــن البــاب الخلفــي كل الصفــات  ف الت�ف

ــان. ــه الأدي ل ــبيهية لإ التش

13 - Ibid, p. 42
14 - Ibidem.
15 - Ibid, p. 45
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أوغســطينوس يقــول إن هللا غــ�ي قابــل لأن تُحمل عليه 
أيــة مقولــة مــن مقــولت المنطــق الأرســطي، وأننــا يجــب 
 sine qualitate( بــا كيــف ّ أن نتصــّور هللا »ككائــن خــ�ي
 ،)sine quantitate magnum( ــّم ــا ك ــ�ي ب bonum(، كب
لــة الأوىل دون وضــع،  ف ي الَم�ف

خالــق بــدون ُعــر )حاجــة(، �ف
، خالــد  ف

ّ ي كل مــكان دون حــ�ي
ء دون خــارج، �ف ي

يحــوي كل ىسش
بــا زمــان، فاعــل لــكل الأشــياء المتحّولــة دون أن يتحــّول، 
ماهيــة  كل  فــوق  ء16«. هللا  ي

بــ�ش لانفعــال  قابــل  غــ�ي 
معقولــة أو محسوســة، فــوق الماهــوي وفــوق المعقــول، 
وبالتــاىلي فهــو يُعــرف جيــدا بــا معرفتــه، والنفــس »ل 
ــه  ــه17«، وعلي ــه إلّ إذا أدركــت أنهــا ل تُدرك ــا أن تُدرك يمكنه
»أســتطيع أن أقــول عنــه مــا ليــس هــو ]الســلب[، أكــ�ش مما 
ف رأت، ول  ــ�ي ــا ل ع ــو؟ م ــن ه ي م

ــألىف ــاب[. تس يج ــو ]الإ ه
أذن ســمعت، ول خطــر ببــال أحــد18«. الغــزاىلي مــن جهتــه 
لهيــة ليســت إلّ هلل ول يعرفهــا إلّ  يقــول إن »الخاصيــة الإ
ــا عــرف  ــو هللا م ــا إلّ هــو ... ف هللا، ول يُتصــّور أن يعرفه

ــا والآخــرة19«. ي الدني
هللا غــ�ي هللا �ف

وعــى شــاكلة أوغســطينوس، فــإن الغــزاىلي يصــل إىل 
ف  ــ�ي ــة العارف ــة معرف ــاده أن »نهاي ــذي مف ــف ال ــذا الخل ه
عجزهــم عــن المعرفــة. ومعرفتهــم بالحقيقــة أنهــم ل 
يعرفونــه، وأنهــم ل يمكنهــم البتــة معرفتــه، وأنه يســتحيل 
أن يَعــرف هللا المعرفــَة الحقيقيــة المحيطــة بكنــه صفــات 
عليــه  يحصــل  مــا  كل  النهايــة  و�في  إلّ هللا20«.  الربوبيــة 
ف الفطــري 

ة والدهشــة21«. ضــّد اليقــ�ي نســان هــو »الحــ�ي الإ
بوجــود هللا الــذي يزعمــه أهــل الأديــان، وخافــا لــكل مــن 
ــه،  ــره ونواهي ــه وأوام ــه وصفات ل ــال الإ ــة أفع ــي معرف يّدع
ــن  ــس م ــى العك ف ع

ّ ــ�ي ــة، تُب ــوال مناقض ــرازي أق ــورد ال يُ
نســان قــارص عــى  ف البتــة، وأن الإ ذلــك ألّ هنــاك يقــ�ي
ــو  ــا ه ــك بم ــا بال ــه، فم ــرب ل ــر وأق ــو أظه ــا ه ــة م معرف
ــاء  ــع العق ــات لجمي ــر المعلوم ــض: »إن أظه ــد وأغم أبع
ــه بنفســه  ــه المخصوصــة ومعرفت نســان بذات ــم الإ هــو عل
المخصوصــة، ثــم هــذا العلــم، مــع أنــه أظهــر العلــوم 
ي الصعوبــة والخفــاء إىل حيــث 

وأجــى المعــارف، قــد بلــغ �ف
ي 

ــال �ف ــه. وإذا كان الح ــول إلي ــن الوص ــول ع ــزت العق عج
ي أبعــد الأشــياء عــن 

أظهــر المعلومــات كذلــك، فالحــال �ف

16 - Aug., De Trinitate, lib. XV, cap. I, §. 2, in Œuvres complètes de Saint 
Augustin, T. XXVII, Paris, Louis Vivès, 1871, p. 290 
17-  Aug., De Ord., II, cap. XVIII, §. 47, in Ouvres, T. II, p. 559
18 - In. Psal. LXXXV, § 12, in Œuvres, T. XIII, p. 569 
، دار ابن حزم،  ح معا�في أسماء الله الحسىف سىف �في �ش

أ
، المقصد ال -19  أبو حامد الغزاىلي

وت 2003، ص 49 ب�ي
20 - نفسه، ص 54
21 - نفسه، ص 55

مناســبة الأمــور المعلومــة للخلــق كيــف يكــون؟22«. نحــن 
لــه، فالعقــول، يقــول الــرازي عجــزت  ل نعلــم شــيئا عــن الإ
عــن إدراكــه »وضعفــت الأوهــام والأفهــام عــن الوصــول 
شــارة بقــول صاحــب  ــه، وإليــه الإ يائ اق ك�ب إىل مياديــن إ�ش
ــفها  ــو كش ــور، ل ــن ن ــا م ف حجاب ــبع�ي ــة: »إن هلل س يع الرش
ي الســماوات والأرض«. 

ــا �ف ــه كل م ــت ســبحات وجه لأحرق
ف يقــول: »ســبحان مــن احتجــب عــن  وكان بعــض الصالحــ�ي
ــوره««.  ــال ن ــا بكم ــى عنه ــوره، واختف ــّدة ظه ــول بش العق
ــح  ــل يصب ــإن العق ــرازي، ف ــل ال ــذا، يواص ــت ه وإذا عرف

ــه23«. ــه وعرفان »عاجــزا عــن إدراك

ثبــات وجــوده  أمــا إذا مــا اجتهــد علمــاء الــكام لإ
فإنهــم  مصيبــة،  اســتدللتهم  بــأن  ا  أخــ�ي واقتنعــوا 
ي عمــاء تــام مــن حيــث معرفــة كنهــه وذاتــه 

يبقــون �ف
ــه عــن هللا، هــو »الوجــود  ــا نعلم ــكل م ــة. ف عــى الحقيق
ضافــات24«، كمــا يقــول الــرازي. والعلــم  والســلوب والإ
ــة  ــة المخصوص ــم بالحقيق ي العل

ــ�ف ــور ل يقت ــذه الأم به
ــ�ي  ــه غ ــه ماهيت ــة هللا وكن ــي أن »حقيق ــة ه ــه. النتيج ل لاإ
، فوجــب أن ل تكــون  ف ُمدَركــة بأحــد هذيــن الطريقــ�ي
ــول  ــع، يق ــب القط ــل يج ــول25«. ل ب ــد العق ــّورة عن متص
الــرازي بــأن هللا »مــن حيــث إنــه هــو، غــ�ي معلــوم 
«. ويذكــر الــرازي حجــة لمــن أنكــروا معرفــة هللا هــي  للبــرش
ــاه، وإدراك غــ�ي المتناهــي  ــاه، والعقــل متن ــه غــ�ي متن »أن

بالمتناهــي محــال26«.

أمــام هــذه المفارقــات، فــإن المتصّوفــة وصلــوا إىل 
ــدم  ــق، أو »الع ــدم المطل ــو الع ــأن هللا ه ــول ب ــد الق ح

وت 2004، ص 16 ف �في أصول الدين، دار الجيل، ب�ي
ربع�ي

أ
22 - فخر الدين الرازي، كتاب ال

23- ن. م، ص 20
24 - ن.م، ص 211

25 - ن. م، ص 212
26- ن. م، ص 213

الالهوت السلبي واع 
بمعضلة تماهي اهلل مع 
الوجود، فحاول االلتفاف 

عليها بنفي الوجود عن 
اهلل، وقال إنه ال يمكن 

تطبيق مفهوم الوجود 
على اهلل
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الحــّق »Gott ist wahrhaftig nichts« كمــا قــال أنجلــوس 
ــض  ــد المح ــىت التوحي ــيازيوس )A. Silesius(27. ول ح س
ء. وقــد رّكــز أحــد شــعراء  ي

لــه مــن الــاىسش يُخّلــص الإ
ي أثــارت 

ي هــذه الأبيــات الــىت
المتصوفــة مفارقــة التوحيــد �ف

 : ف ــ�ي ــتنكار المؤمن اس
ما َوّحَد الواحـُد من واحــٍد 

إذ كل َمن َوّحده َجاِحد    
توحيد َمن ينطق عن نعته 

تثنيـة أبطلها الواحــد    
تـــوحيـده إيّـاه تــوحيــده 

ونَعُت َمن ينعَته لِحُد    

ي المقدمــة، 
ابــن خلــدون، الــذي يــورد هــذه الأبيــات �ف

ــى  ــود ع ــظ الُجح ــاق لف ــكلوا إط ــاس استش ــول إن الن يق
لحــاد  كّل مــن وّحــد هللا، واســتهجنوا كيفيــة إلقــاء تهمــة الإ
ــا: »استبشــعوا  ــة م ــه صف ــَب إلي ــَت هللا ونَس عــى مــن نَع
هــذه الأبيــات وحملــوا قائلهــا عــى الكفــر واســتخّفوه«28.

 ، ي ــلىب ــوت الس ــر الاه ــبة إىل فك ــه بالنس ــذا، فإن وهك
يبــدو واضحــا أن هللا مســاٍو لاّوجــود، أي أنــه غــ�ي موجــود 
ي الشــق الآخــر مــن 

أصــا. لكــن هــذا الوضــع ل يُــر�ف
ــاىلي وجــب العــودة إىل العقيــدة الشــعبية  ، وبالت ف المؤمنــ�ي
ي هلل، وهــو الأقــرب لأذهــان 

بومــور�ف ــر التصــور الأن�ش ي وت�ب
ــا  ــا، أتعابً ــا ديونوزي ، ُجنون ــ�ي ــميه رين ــذا يس . وه ــرش الب
ــن  ــن م ــّوه الذه ــس وتُش ــو النف ــر صف ــأنها أن تُعّك ــن ش م
أجــل تقريــر، بــأّي ثمــن كان، مــا يُــراد العتقــاد فيــه، 
ــرة، ُمقرفــة بالأحــرى، لاأدمغــة الســويّة  »إنهــا أتعــاب ُمنفِّ
الامعــة29«. ورغــم هشاشــتها وتهاُفتهــا، فإنهــا تعــود 
( بقــّوة، راكبــة  ي

اليــوم )الثاثينيــات مــن القــرن المــا�ف
الاهــوت  الجامحــة.  والنفعــالت  العواطــف  حــركات 
ي يزعــم قدرتــه عــى تقريــر أن مــا أثبــت أنــه عــدم،  الســلىب

ــاز. ــود بامتي ــو الوج ه

27 - A. Silesius, Il pellegrino Cherubico, Edizioni Paoline, Milano 1989, p. 178. 
)aph., 200(.

وت 1996، ص 621 28 - ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر، ب�ي
29 - G. Rensi, Apologia dell’ateismo, p. 48 

ــا  ــف، ب ــا كي ــال إن هللا ب أوغســطينوس، بعــد أن ق
كــم ول مــكان ول زمــان، يعــود لــكي يقــّرر أن هللا هــو 
ــه  ــك، أن كون ــوق ذل ــم، ف ــر )substantia est( ويزع جوه
 tamen sine( فيــه  ريــب  ول  مؤكــد  أمــر  هــو  كذلــك 
dubitatione(30. فــاهلل مــع كل الّســلوب الــىتي ألِحقــت بــه 
يجــب التفكــ�ي فيــه أيضــا كَحاِمــٍل لصفــة الكيــف والكــم، 
ي 

ــىت ــكل المقــولت ال ي كموضــوٍع ل
ــخ، يعــىف والوضــع، .. إل

كان قــد حظرهــا عنــه ســابقا، ومالئــا مجلــدات حــول 
صفــات هللا، طبائعــه، خواّصــه، وثالوثــه، ل بــل إنــه 
ــه  ــد مــا تعني ي تحدي

ي تفاصيــل دقيقــة ويتوّســع �ف
يَدخــل �ف

ء، البن  ي
صفــة التثليــث: الأب الخالــد مبــدأ بســيط لــكل ىسش

ي الوجــود، الــروح 
الــذي بواســطته ُخلــق العالــم وُحِفــظ �ف

القــدس الدافــع الــذي ينــ�ي لنــا الطريــق، يعلمنــا، ويقودنــا 
. ــ�ي إىل الخ

ــام كل  ــذ أم ــّد المناف ــد أن س ــه بع ــن جهت ــزاىلي م الغ
معرفــة يقينيــة بحقيقــة هللا، لــم يجــد أمامــه مــن تشــبيه 
ــال  ــث ق ــه، حي ــه إله ــكي يصــف ب س ل ــ�ت ــوان المف إلّ الحي
ــن  ــوف م ــم أن الخ ــاء ُعِل ــف الغط ــاء«، إذا »ُكِش ي »الإحي

�ف
نســان  ف الخــوف مــن هللا31«. يعــىفي أن الإ الســبع هــو عــ�ي
ه  المؤمــن ل يعبــد إلهــا رحيمــا، بــل وحشــا مخيفــا، ومصــ�ي
مرتبــط بمشــيئة يجهــل أطوارهــا ول يــدرك كنههــا، ل 
ــد  ــه الوحي ، ويقين ي

ــا�ف ــدس عق ــي ول ِبَح ــتدلل منطق باس
ــا. ــن إطاق ــر هــذا الكائ ــن مك هــو ألّ يأَم

 J. Scott( إريوجينــه  ســكوت  يوهــان   ، ي
الاهــو�ت

ي 
�ف الوقــوع  مــن  نفســه  هــو  يســلم  لــم   ،)Eriugena

ــمى  ــن الأس ــذا الكائ ــف ه ي تعري
ــه �ف ــط، فرغبت ــذا الخل ه

ــود  ــات الاوج ــوده، كل خاصي ــم وج ــم، لرس ــه يُراك جعلت
ي 

ــىت ــدات ال ــه كل التحدي ــرش في ــود؛ يح ــتحيل الوج والمس
ــن ســلطة الفهــم  ي م

ــن ســلطة المقــولت، يعــىف ــرُب م تَْه
والتعقــل »تَهــرُُب منهــا؛ لأنهــا فعــا غــ�ي موجــودة، وغــ�ي 
موجــودة لأنهــا تََتهــرّب منهــا بالفعــل32«. إن هللا هــو الكائن 
ي 

ي ذاتــه هللا محّبــة، �ف
الحامــل للمتناقضــات بامتيــاز: »�ف

ي ذاتــه متحــرك؛ ومــع ذلــك فهــو ل حركــة، ول 
ذاتــه نظــر، �ف

نظــر، ول محبــة، ولكــن أكــ�ش مــن محبــة، أكــ�ش مــن نظــر، 
ي 

أكــ�ش مــن حركــة.. هللا يحــّرك ذاتــه، ويتحــّرك مــن ذاتــه �ف
ذاتــه وفينــا؛ ل بمعــىف أنــه يحــّرك ذاتــه، ول بمعــىف يتحــرك 
ي ذاتــه وفينــا، لأنــه أكــ�ش مــن أن يحــّرك ويتحــرك 

إىل ذاتــه �ف
ي النهايــة هــو »شــبيه الشــبه وخــاف 

ي ذاتــه وفينــا«. هللا �ف
�ف

 )oppositorum oppositio( ــد الضــداد ــاف، ضدي الخت

30 - Aug., De Trin., lib. XV, cap. II, §. 3, Œuvres, p. 290
وت 1998، ج. 4، ص 144 ، إحياء علوم الدين، دار الفكر، ب�ي 31 - أبو حامد الغزاىلي

32-  G. Rensi, Apologia dell’ateismo, p. 5. 

يرى الرازي بأن حقيقة اهلل 
وكنه ماهيته غير ُمدَركة 

بأحد هذين الطريقين، 
فوجب أن ال تكون 

متصّورة عند العقول
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.»33)contrariorum contrarietas( وتناقــض التناقضــات

ــذا،  ــض« ه ــض التناق ، »تناق ــ�ي ــض رين ــن، ينتف لك
الــذي هــو هللا، هــو الاّمفهــوم بامتيــاز الــذي هــو كذلــك، 
ي لمفهــوم لأنــه عــدم، وعــدم لأنــه لمفهــوم: 

يعــىف
ــود  ــكال الوج ــه أش ــس ل ــر لأن لي ــكال الفك ــه أش ــس ل »لي
ء.  ي

ــ�ش ــس ال ــا نف ــرا إىل أن كليهم ــس، نظ ــس بالعك والعك
الــذي  المفهــوم  كلمــات دون مفاهيــم، لأن  إذن  إنهــا 
ــد.  ــن أن يوج ــاىلي ل يمك ــض وبالت ــبها متناق ــب أن يناس يج
ي يجعلنــا نعتقــد  ف ي الديونــ�ي

وإذا كان التشــويش الذهــىف
ويعطينــا وهــم امتــاك مفهــوم، بالّنطــق بلفــظ مــا، 
يكفــي التمّعــن فيــه ومحاولــة تحديــد معنــاه حــىت ناحــظ 
ي المحــال، وســيضمحّل كمفهــوم34«. 

كيــف أنــه ســيذوب �ف
ــح  ، ول يص ف ــ�ي ــد المتكلم ــول أح ــا يق ــط، كم ــد ق ــم يوج ل
ء، أي  ي

أن يوجــد، وهــو المحــال الممتنــع الــذي ليــس بــ�ش
القــول المتناقــض، نحــو اجتمــاع الضديــن، وكــون الجســم 
، ومــا جــرى مجــرى ذلــك ممــا لــم يوجــد قــط ول  ف ي مكانــ�ي

�ف
ــدا.35 يوجــد أب

ــه  ي لتعريــف هللا، جعلت إن محــاولت الاهــوت الســلىب
ــّد،  ــا يمت ف ومنه ــّك�ي ــة س ــى حاف ــوف ع ــة الوق ــي امكاني يّدع
ف  ي كا الَمملكتــ�ي

، �ف ف ي جّويــن مختلفــ�ي
يعيــش ويتنفــس �ف

فــورة  ي 
�ف ي 

يعــىف والاوجــود،  الوجــود  مــن  ف  المتناقضتــ�ي
. أَجــل، بفعلتــه هــذه، فــإن الاهــوت يتحــرك  جنونيــة ل غــ�ي
ف  ــ�ي ــع القوان ــة، لأن التصــادم م ــة بحت ــة جنوني »فــوق أرضي
الأساســية للفكــر، هــو َعــرٌَض رصيــح مــن أعــراض الجنــون، 
وبالمثــل أيضــا فقــدان معــىف مبــدأ الهويــة وعــدم التناقض، 
ي نفــس الوقــت موجــود 

التريــح بــأن شــيئا مــا هــو �ف
ــرف  ي تُع

ــىت ــات ال ــا الخاصي ء م ي
ــن ىسش ــْحُب ع ــدوم، َس ومع

ــس  ي نف
ــح �ف ــود والتري ــدة للوج ــغ الوحي ــا الّصي ــى أنه ع

ــت. ــون البح ــاب الجن ــن ب ــا م ــود« كّله ــه موج ــت بأن الوق

قــد يقــول قائــل، هــذا شــأن الاهــوت العالــم، 
ف  أو الاهــوت الســالب الدخيــل عــى عقيــدة المؤمنــ�ي
ي 

الصافيــة، النقّيــة الُمقــرّة بوجــود هللا، دون الســياحة �ف
اض يمكــن  ف المجــرّدة. عــن هــذا العــ�ت اهــ�ي دقيــق ال�ب
ــم يفعــل شــيئا أكــ�ش مــن  ــم ل ــة أن الاهــوت العال الإجاب
ي  ف العتقــاد الأّوىلي الخــاص بالأديان، فالاهوت الســلىب تقنــ�ي
اقتــر عــى تســليط الضــوء بصــورة أعمــق عــى الصيغــة 

33 - J. Scotti Eriugenae, De divisio Naturae Libri quinque, Aschendorfianae, 
1838, p. 82
34 - G. Rensi, Apologia dell’ateismo, p. 52 
وت 2005،  وائل وتلخيص الدلئل، دار الكتب العلمية، ب�ي

أ
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ي هللا عمومــا. رينــ�ي يقول: »أنا آســف 
الجنونيــة لاعتقــاد �ف

ــون(، لكــن  ورة العــودة لســتعمال هــذه الكلمــة )جن لــرف
، تفرضــه«. ي

نســا�ف ام الإ الأمانــة الفكريــة، بعيــدا عــن الحــ�ت

ء يعتــذر  ي
ي الحقيقــة، الرجــل، ليــس لديــه أي ىسش

�ف
ف أيــة جريمــة ولــم ينتهــك أيــة ُحرمة،  منــه، فهــو لــم يقــ�ت
ــون  ــع. فالمؤمن ف فهــو حمــل ودي ــ�ي ــة مــع المؤمن وبالمقارن
ــّبة دون  ــوا كلمــة قبيحــة، أو ِصفــة مشــينة، أو ُس ك ــم ي�ت ل
ف فقــط،  المؤمنــ�ي الملحديــن. وليــس  يُلقوهــا عــى  أن 
ف  ــ�ي ــن الَمرموق ــن المفكري ــش م ــم جي ــّم إليه ــا انض وإنم
ي حــق 

الذيــن لــم يتوانــوا عــن اســتخدام كلمــات جارحــة �ف
 Massimo( الملحديــن. فهذا الفيلســوف ماّســيمو كاتشــاري
 volgare e( ي وُمبتــذل

لحــاد بأنــه ُســو�ت Cacciari( يصــف الإ
ي أن هايدغــر 

mondano(، ويُحــّذر مــن العتقــاد الخاطــئ �ف
.36)stupido ateismo( ــا ــا أحمق ــا إلحادي ّ موقف ــىف كان يتب

ــذا  ــا، وه ــدا إطاق ــن ملح ــم يك ــر ل ــح، هايدغ صحي
فيديــه  فرونســوا  أنفســهم:  ف  الهايدغاريــ�ي اف  باعــ�ت
)Fédier( يذهــب إىل هــذا الــرأي، ويقــول إن هايدغــر كان 
ــرّب  ــم يُ ــدا37. ول ــن ملح ــم يك ــه ل ــان ولكن يم ــك الإ ل يمل
الديــن،  مــن  متحّرريــن  أو مفكريــن  ملحديــن  فاســفة 
؛ فّتشــوا  ي ي العالــم العــر�ب

ي أو �ف ي العالــم الغــر�ب
ســواء �ف

، ملحــد أو ناكــر  ي ي عالمنــا العــر�ب
ي واحــد، �ف عــن هايدغــ�ي

ف الآن  يّــ�ي لاأديــان جملــة وتفصيــا، ل بــل إن الهايدغ�ي
ــهم  ــم أنفس ــون ه ــوا يرّوج ــن وأصبح ــة التدي ــوا موج ركب
ــن،  ــَه الملحدي ــر تَفَّ ــه. هايدغ ــة إحيائ وعي ــّدس ولمرش للمق
وتهّكــم عــى المفكريــن الأحــرار، وحّقــر مــن الحامــل 
مماحكــة  ي 

�ف دخــل  العلمــي.  العقــل  لحــاد:  لاإ الأول 
ــا إياهــم أن  ــن، ُمنّبه ف الملحدي ــة مــع الّنيتشــوي�ي جدالي
ف  ي البقــاء متورّطــ�ي

لحــاد، يعــىف ي الإ
ال فكــر نيتشــه �ف ف اخــ�ت

ــاب  ــة38. خط ــة للعدمي ئ ــة والمه�ت ــة الخارجي ي الواجه
�ف

36 - M. Cacciari: »L’ateismo oggi? Volgare e mondano« in Avvenire, 11 dicem-
bre 2009
37 - F. Fédier, »Heidegger et Dieu«, in Heidegger et la question de Dieu, 
Paris, Grasset, 1980, p. 37 
38 - M. Heidegger, Nietzsches Wort „Gott ist tot”, in Holzwege , Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main 1994, p. 219

بالنسبة إلى فكر الالهوت 
السلبي، يبدو واضحا أن 

اهلل مساٍو لاّلوجود، أي أنه 
غير موجود أصال
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نيتشــه الــذي وضعــه عــى فــم المعتــوه، والــذي يـُـّرح 
ء مــع الآراء الســطحية  ي

ي ىسش
ك �ف فيــه بمــوت هللا ل يشــ�ت

لأولئــك الذيــن ينكــرون وجــود هللا. إن عبــارة »هللا قــد 
ــن  ّ ع ــ�ب ــالبة، ول تُع ة س ــ�ب ــة ن ــا أي ــت لديه ــات« ليس م
ــره حقــ�ي ضــد هللا وضــد الديــن، كمــا لــو أنــه قيــل:  ُك
عــان  ــه«. نيتشــه اكتفــى فقــط بالإ ــاك أي إل »ليــس هن
ــن  ــؤولة ع ــات المس ــارة إىل الكيان ش ــل وبالإ ــه ُقِت ــن إل ع
اكية،  ــ�ت ــا، الش يق ف ــم، الميتاف�ي ــر القي ــل: فك ــذا القت ه
الديمقراطيــة، العدميــة غــ�ي المكتملــة. ل ينبغــي بالتاىلي 
ف  الّســطحي�ي الملحديــن  »بأولئــك  نيتشــه  نجمــع  أن 
ــود  ــرون وج ــن يُنك )oberflächlichen Atheisten( الذي
ي أنبــوب اختبــار، والذيــن 

وا عليــه �ف هللا إذا لــم يعــ�ش
»يؤّلهــون«  الطريقــة،  بهــذه  الَمنفــّي  مــكان هللا،  ي 

�ف
ــن  ء م ــه أّي ىسشي ــد نيتش ــاك عن ــس هن ــم39«. لي تقّدمه
ــر  ان الفك ف ّ ــ�ي ــذان يُم ي الل ــ�ي ــوس التدم ــالة واله » الامب
ــن أن  ــه )eitlen Freidenkerei( 40«، ول يمك ــّر التاف الح
ــض  ــي النقي ــفته ه ــل إّن فلس ــدا، ب ــه ملح ــ�ب نيتش نعت
لحــاد. فقولــة: »إن هللا قــد مــات« ليســت الّنفــي  لاإ
ــي  ــات« الّصميم ثب ــل هــي »الإ )keine Verneinung(، ب
فــإن   ، وبالتــاىلي القــادم«.  لــه  لاإ  )das innerste Ja(
ــا  ــه م ــه » دون إل ــن أن ــي م ــّم الوع ــى أت ــه كان ع نيتش
ودون الآلهــة مــن غــ�ي الممكــن أن يكــون هنــاك وجــود 

ــي41«. تاريخ

إن أولئــك الذيــن يريــدون جــّر نيتشــه إىل إلحادهــم، 

39 - M. Heidegger, Nietzsche I, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1996, 
p. 287
40 - M. Heidegger, Nietzsches metaphysische Grundstellung, Vittorio Kloster-
mann, Frankfurt am Main 1986, p. 192. Cfr. D. Losurdo, La comunità, la morte, 
l’Occidente. Heidegger e l’ideologia della guerra, Bollati Boringhieri, Torino 
1991 )ristampa 2001(, p. 122
41 - M. Heidegger, Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst, Vittorio Kloster-
mann, Frankfurt am Main 1985, p. 191. „ein geschichtliches Dasein ohne den 
Gott und ohne die Götter nicht möglich ist”; 

ي نظــر هايدغــر، إمــا مجموعــة مــن المفكريــن 
هــم �ف

الذيــن  أولئــك  أو   »)Die Lahmen( الكســاىل  »الُعّجــز، 
ي تريحات 

»تَعبــوا مــن َمســيحّيتهم، وأصبحــوا يفّتشــون �ف
42«. هايدغــر 

شــكاىلي لحادهــم الإ نيتشــه عــن تأكيــد بخــس لإ
يُنّبــه الجميــع، والخطــاب موّجــه بالدرجــة الأوىل للملحدين 
ي 

ــىف ــه، يع ــانا دون إل ــه كان إنس ــدون أن نيتش ــن يعتق الذي
ــذي رّصح  ــون ال ــأن يتعّلمــوا مــن المجن ــا ملحــدا، ب عقاني
ــرى  ــرة أخ ــر م ــن نتظاه ــذا، ل ــوت هللا. هك ــو الأول بم ه
ي المقطــع الأول: »»أبحث عن هللا! 

بعــدم ســماع مــا قيــل �ف
أبحــث عــن هللا!«43«. كل الفحــص الــذي قــام بــه نيشــته، 
ي 

ــز �ف ، ُمَرّك ــن عــى التفكــ�ي ــه إىل مســتمعيه القادري والُموّج
ّ لكنــه  المقطــع الأول مــن تريــح المجنــون، تريــح جــىي
لــم يجــد إىل حــد الآن آذانــا صاغيــة. إن صيحــة المجنــون، 
ــدأ  ــم نب ــا ل ــاء طالم ــتبقى دون إصغ ــر، »س ــم هايدغ يخت
. لكــن الفكــر يبــدأ مــىت تيقّنــا أن العقــل، الــذي  ي التفكــ�ي

�ف
.»44 س أعــداء التفكــ�ي ــد لعــدة قــرون، هــو أ�ش ُمجِّ

ي فاتّيمــو )Gianni Vattimo(، يَنعُت 
الهايدغــاري جيــا�ف

ــّم  ــاد ت لح ــرى أن الإ ــاىل، وي ــن بالكس ــا الملحدي ــو أيض ه
ي يشــهد عــودة قويــة نظــرا إىل 

تجــاوزه وأن الخطــاب الديــىف
ي الوقــت الراهــن. ضــد 

نســان �ف ي حاجيــات الإ ِّ أن الديــن يُلــىب
ف أو المعاديــة للديــن،  الفاســفة الملحديــن، والادينّيــ�ي
فاتيمــو يطلــق فرضيــة ســاخرة، واســتفزازية؛ فهــو يقــول إن 
عداءهــم للديــن ل يعــود إىل أســباب نظريــة َمتينــة ولكــن 
: »الفاســفة اليــوم يبــدو أنهــم،  ي

فقــط إىل قصــور ذهــىف
ــبب  ــط بس ــن، فق ــادون للدي ــون أو مع ــة، لدينّي ي الأغلبي

�ف
قصورهــم الفكــري، وليــس بأســباب نظريــة قويــة45«.

ي يقيم 
إن مــا يُســمى بالأســباب النظريــة الوجيهــة الــىت

نكار وجود هللا تســتمد أسســها  عليهــا الفاســفة براهينهم لإ
مــن الماديــة، أو منحــدرة مــن الوضعيــة والتاريخانيــة، 
ومــن فلســفة التنويــر. ولكــن مــع عــر مــا بعــد الحداثــة 
ــا  ــا عليه ــة عف ــي إىل مرحل أصبحــت هــذه الفلســفات تنتم
ى عــى  الزمــن تمامــا، وقــد أُِحيلــت تلــك الرديــات الكــ�ب

يقــا46. ف ــة الميتاف�ي التقاعــد بحلــول نهاي

ي 
ف متحّصنــا �ف

ّ ي الوقــت الــذي يبقــى فيــه المتــ�ي
�ف

إيمانــه، ومقتنعــا أشــد القتنــاع بــأن هللا موجــود، ول 

42-  M. Heidegger, Nietzsche I, p. 288
43-  M. Heidegger, Nietzsches Wort „Gott ist tot”, p. 266
44 - M. Heidegger, Nietzsches Wort „Gott ist tot”, p. 267.“daß die Vernunft die 
hartnäckigste Widersacherin des Denkens ist”.
45 - G. Vattimo, Dopo la cristianità, Garzanti, Milano 2002, p. 21
46 - Ibidem. 

إن هايدغر كان ال يملك 
اإليمان ولكنه لم يكن 

ملحدا، ولم ُيرّب فالسفة 
ملحدين أو مفكرين 

متحّررين من الدين، سواء 
في العالم الغربي أو في 

العالم العربي
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ــذي  ي الوقــت ال
ي حقيقــة وجــوده، و�ف

ف �ف يشــك طرفــة عــ�ي
 Etienne( يدعــي فيــه فيلســوف مســيحي كإيتيــان جيلســون
Gilson( أن وجــود هللا هــو بالنســبة إليــه مــن البداهــة 
، يســتخلص  حيــث ل يحتــاج إىل أي إثبــات47، فــإن رينــ�ي
ــة  ــة أّولّي ــود«، حقيق ــ�ي موج ــة: »»هللا غ ــة الُمحبط النتيج
ســاحقة مثــل 2×2=4. إنهــا منحوتــة عــى الصفحــات 
الأوىل مــن كل كتــاب َمنطــق بســيط، عــى تلــك الصفحــات 
ي 

ــىف ــا يع ــر«. إّن نَفيه ف الفك ــ�ي ــوان: »قوان ــل كعن ي تحم
ــىت ال

 nella( ي الجنــون
، وبالتــاىلي �ف ي

ي التشــويش الذهــىف
الســقوط �ف

ــل  ، مث ــىي ــم تحلي ــو حك ــود« ه ــ�ي موج pazzia(. »هللا غ
 ، ي

ــا�ف ي الث
ــول، �ف ــا أن المحم ــّد«. وبم ــو الُممت ــم ه »الجس

ي الموضــوع، دون الحاجــة إىل 
يُشــَتّق بالفحــص المنطقــي �ف

ــول  ي الأّول. المحم
ــدث �ف ــك يح ــة، كذل ــة تجرب ــام بأي القي

»غــ�ي موجــود« يُســتخرج مــن الموضــوع »هللا« بنفــس 
ف والتأّكــد المنطقــي وتقريبــا كتحصيــل حاصــل مثــل  اليقــ�ي

ــم«48«. ــن »جس ــد« م »ممت

مــن المحتمــل جــدا أن هايدغــر لــن يَرضــخ إىل هــذه 
، ل  يطــاىلي ي عرََضهــا الفيلســوف الإ

لزامــات المنطقيــة الــىت الإ
ف أكــ�ش متانــة وإقناعــا  لأنــه يملــك منطقــا مغايــرا، أو براهــ�ي
ي المنطــق. 

ي العقــل النظــري، ول �ف
منــه، بــل لأنــه ل يثــق �ف

ــط واحــدة  ــرة أن المنطــق هــو فق ــن م ــ�ش م ــد أك ــد أّك وق
ي تعتمــد عــى تجربــة 

مــن تأويــات جوهــر الفكــر، تلــك الــىت
ي القديــم. المنطــق ل يفيد 

الوجــود كمــا رآهــا الفكر اليونــا�ف
ء، فهــو ل يمثــل إلّ مجموعــة مــن التعاليــم النافلــة،  ي

ي ىسش
�ف

وغــ�ي الملزمــة؛ لأنهــا نابعــة مــن مســاءلة خاّصــة للوجــود، 
ومبــدأ عــدم التناقــض غــ�ي صالــح كقاعــدة ثابتــة للتفكــ�ي 
ي الحقيقــة ليــس هنــاك إلّ رصامــة علميــة 

القويــم: » �ف
ي العتمــاد عــى مبــدأ عــدم التناقــض، وبصفــة 

مزعومــة �ف
هنــة عــى أن أّي تفكــ�ي  ي التعويــل عــى المنطــق لل�ب

عامــة �ف
«49. ليــس  ي الوجــود هــو متناقــض وفاقــد للمعــىف

أو قــول �ف
ــا،  ــة ومناهجه ــوم الصحيح ــل العل ــب، ب ــق فحس المنط
ل تفــي بغــرض الفيلســوف الحــق، فالعلــم »ل يفّكــر« 
المصيبــة  لكــن   ، التفكــ�ي أعــداء  س  أ�ش هــو  والعقــل 
ى » هــي اعتبــار الفكــر العلمــي هــو الفكــر الصحيــح  الكــ�ب
)الصــارم( أصــا«. الفكــر الصحيــح ليــس هــو الفكــر 
الأكــ�ش رصامــة، بــل إن الفكــر العلمــي الــذي يتباهــون بــه 
ــة  ــداد، هيمن ــاب وتع ــات حس ــرد عملّي ــس إلّ مج ــو لي ه

47 - E. Gilson, L’athéisme difficile, Paris, Vrin, 2014, p. 45 
48 - G. Rensi, Apologia dell’ateismo, p. 5.
49 - M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Max Niemeyer Verlag, 
Tübingen 1998, p, 19. „In Wahrheit ist es nur ein Schein von Strenge und 
Wissenschaftlichkeit, wenn man sich auf den Satz vom Widerspruch und 
überhaupt auf die Logik beruft, um zu beweisen, daß alles Denken und 
Reden über das Nichts widersprechend und deshalb sinnlos sei”. 

ــم،  ــاء العل ــه: »ج ــر وتهميش ــراغ الفك ــة، أدت إىل إف وتقني
 Entsteht die Wissenschaft,( ي حالــه

ذهــب التفكــ�ي �ف
vergeht das Denken(50«. عوضــا عــن العلــم والمنطــق 
 das( هنــاك فكــر جديــد واعــد، إنــه الفكــر الجوهــري
ي 

wesentliche Denken( الــذي يخلــق حتمــا » الحاجــة الىت
ــة  ــا، �في التضحي ــة51«. فع ــة التضحي ي حري

ــا �ف ــّم تَلبيته يت
)بالنفــس(، يتمظهــر » ذاك الشــكر الــّري، الــذي لوحــده 
ي جوهــر 

ي دخــل بهــا الوجــود �ف
ف المجانّيــة الــىت يســمح بتثمــ�ي

نســان52«. كام خطــ�ي جــدا، إنــه انتحــار بالّذهــن قبــل  الإ
أن يكــون انتحــارا فعليــا بالجســد، وهــذا مــآل كل فلســفة 
ي النهايــة إىل 

تبــدأ بالفكــر دون الواقــع، ثــم تخلــص �ف
ــاخ  ــول فويرب ــا يق ــل، كم ــن الأفض ــر. م ــع دون الفك الواق
البــدء بالاّفلســفة والنتهــاء بالفلســفة، بــدل شــّق طريــق 

ــاء إىل الاّفلســفة. الفلســفة والنته

ــر  ــه الفك ــّز علي ــّبث بالمنطــق وع ــن تَش ــكل م ــن، ل لك
العلمــي الصــارم، فــإّن دعــوات هايدغــر للتضحيــة بالعقل 
لــه الــذي يطلــب  والمنطــق، وقتــل النفــس، ل تقنعــه، والإ
ي أبــدا لأنــه غــ�ي 

ّجــى قدومــه لــن يــأ�ت العــون منــه وي�ت
، هــو حقيقــة  ــد رينــ�ي موجــود، وعــدم وجــوده، كمــا أّك
ــا؛ مســألة تخــّص بســيط  ــة واضحــة بذاته ــة مبدئّي منطقي
المنطــق، وبالتــاىلي مــن يريــد أن يتناســاها أو يَدحضهــا 
ي خــارج 

يََضــع نفســه خــارج المنطــق، خــارج العقــل، يعــىف
ي 

ــاذا تعــىف ــد حــىت م ــة. ل يعــرف بالتحدي الســامة الذهني
ــو«، أو إْن  ــة »ه ــة الوجودي ــىف الرابط ــا مع ــة«، م »الكينون
َفَهَمهــا، ل يعــرف كيــف يتقّيــد بمــا فهمــه منهــا، وبتشــويش 
ــا هــو  ــكي يَحمــل الوجــود عــى م ي عجيــب، يعــود ل

ذهــىف
غــ�ي موجــود.

50-  M. Heidegger, Brief über den Humanismus, in Wegmarken, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1996, p. 354 
51 - M. Heidegger, Nachwort zu: Was ist Metaphysik? In Wegmarken, p. 309. „ 
die Not schafft, die sich in der Freiheit des Opfers erfühlt”.
52 - Ibid, p. 310

يرى الهايدغيري جياني 
فاّتيمو أن اإللحاد تّم 
تجاوزه وأن الخطاب 
الديني يشهد عودة 

قوية نظرا إلى أن الدين 
ُيلبِّي حاجيات اإلنسان في 

الوقت الراهن
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الشاعر التونسي 
خالد الوغالني 
لمجلة»ذوات«: 

الشعر إنتاج رؤياوي؛ 
أما الترجمة 

فهي هاجسي
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الشاعر التونسي ومدير المركز الوطني 
للترجمة خالد الوغالني، إن الجوائز لم تخلق 

يوما شاعرا أبدا؛ فالشاعر هو الذي يعطي 
للجائزة قيمة وليس العكس، موضحا أن اإللمام بالمشهد 

الشعري يختلف بمقدار نضج اإلنسان وسعة اطالعه، فمن كانت 
ثقافته محدودة وذوقه الفني غير مصقول، ال يمكن إاّل أن يفكر 

بالمفاضالت.. حيث ال يرى العالم بأكثر من زعيم واحد في كل 
مجال من السياسة إلى الرياضة إلى الفن إلى اإلبداع.

ويضيف الوغالني في حواره مع مجلة ذوات«، أن حضور الشعر 
واضح في بقية الفنون، وأنه من الالزم احترام الفن واالهتمام به 

وفهمه لفهم رؤية كل مجموعة بشرية للعالم والحب والحرب 
والوجود؛ فالشعر كما يرى يتنّبأ باألفضل ويتوق إلى القيم 

اإلنسانية العليا، وبيت الشابي »إذا الشعب يوما أراد الحياة« قد 
تكّرس في وجدان الشعب التونسي، وتغلغل في ذاكرته بحكم 

وجوده في النشيد الوطني وفي البرامج الدراسية.

وعن المدرسة العليا للترجمة، يؤكد الوغالني أن العمل في 
هذا المشروع يسير بخطى حثيثة استعدادا النطالقه مع هذا 
الموسم، كما يتم االستعداد إلطالق حملة اتصاالت للتعريف 

يقول

حاورته: راضية عوني

إعامية تونسية

لم تخلق الجوائز شاعرا أبدا؛ فالشاعر هو الذي يعطي 
للجائزة قيمة وليس العكس
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بالمدرسة ونظام الدراسة بها، وكيفية الدخول إليها، وآفاق 
التشغيل.

أما ترجمة »موسوعة اإلسالم« أو »دائرة المعارف اإلسالمية«، 
فاعتبره مدير المركز الوطني للترجمة، عمال نفيسا ومهما، إذ 

ستكون لتونس الريادة في ترجمته إلى العربية.

ويقول خالد الوغالني، إنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع 
»مؤسسة مؤمنون بال حدود«، وأساسها في الوقت الحالي النشر 

المشترك لما يترجمه المركز من كتب تختارها المؤّسسة، كما 
كانت اتفاقية سابقة مع مركز إيراني للترجمة منذ عام 2014 

لترجمة كتب فارسية إلى العربية وكتب تونسية إلى الفارسية، 
وهو ما يعتبره الوغالني من أهم المشاريع التي يمكن أن يفتخر 

بها المركز الوطني للترجمة.

وخالد الوغالني جامعي وشاعر تونسي، ورئيس المركز 
الوطني للترجمة، أستاذ مبرز في اللغة واآلداب العربية، متخرج 

من دار المعلمين العليا بسوسة، ومنتج برامج ثقافية في اإلعالم 
السمعي البصري، كما أنه كان مديرًا لإلذاعة الثقافية وشارك 
في العديد من المسابقات الشعرية لعل أبرزها مسابقة أمير 

الشعراء.

تغنت بأشعاره كل من الفنانة سنية مبارك )قصيدة »أنت 
نجمة«(التي لحنتها بنفسها، وغنت له الفنانة درصاف الحمداني 

»كل عام وأنت بخير« بألحان عالمية.

ويعد الوغالني من الشعراء التونسيين الذين تفاعلوا إيجابا 
مع الثورة، حيث حقق ديوانه »موش الزمني سالح«، المكتوب 

بالعامية التونسية، شهرة واسعة، خاصة قصيدته »نحب 
النهضة«، التي قارن فيها بين مفهوم النهضة كما جاء به 

المصلحون والمفكرون في عصر النهضة العربّية، وما حدث في 
تونس بعد الثورة، وقصيدة »الديب اللي يخاف من ربي«، التي رد 

فيها على تهديدات العصابات اإلرهابية التي تريد محاصرة حرية 
الرأي والتعبير.
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الشعر طريقة في استيعاب العالم بكل تجلياته، وتمثل الواقع بكل ما 
فيه من آالم وأحزان وإعادة إنتاجها بصفة رؤيوية 

* هــل مــن الممكــن أن تخلــق الجوائــز شــاعرا 
اســتثنائيا أو فــذا كمــا يقــال/ وأنــت الفائــز بالجائــزة 
الثانيــة لمســابقة صــوت العــرب الشــعرية عــن قصيــدة 

»مريــم«؟ أو مــاذا يمكــن أن تضيــف لــك الجوائــز؟

ــو  ــاعر ه ــدا؛ فالش ــاعرا أب ــز ش ــق الجوائ ــم تخل ** ل
الــذي يعطــي للجائــزة قيمــة وليــس العكــس، تخيــىي 
ــة  ــة مهم ــة مالي ــزة شــعرية ذات قيم ــاك جائ ــت هن ــو كان ل
إل  تســند جوائزهــا  ول   ، ف المتوجــ�ي اختيــار  تحســن  ول 
بالإخوانيــات والمحابــاة. فمــن المؤكــد أنــه بعــد مــرور 
النــاس ضحالــة مــن تّوجــوا بتلــك  الوقــت سيكتشــف 
ــاركة  ــن المش ــون ع ــعراء الحقيقّي ــيعزف الش ــز، وس الجوائ
ــة  ــوذة ول قيم ــز منب ــك الجوائ ــا، وعندهــا ســتصبح تل فيه
ــا لأن  ــتنقرض حتم ــا، وس ــا إعامي ــع له ــا، ول وق ــة له فني
قيمــة الجائــزة مــن قيمــة الذيــن توجــوا بهــا؛ فهــم وحدهم 

مــن يعطونهــا قيمــة مضافــة ومصداقيــة.

ي كل 
* هــل قــدر تونــس أن يكــون لهــا شــاعر أوحــد �ف

ة مــن الزمــن؛ ففــي الســابق طغــى بريــق أبــو القاســم  فــ�ت
، واليــوم نــرى محمــد الصغــ�ي أولد أحمــد )رحــل  ي الشــا�ب

ي شــهر أبريل/نيســان ٢٠١٦( كيــف تقّيــم هــذا الطــرح؟
�ف

ــدار  ــف بمق ــعري يختل ــهد الش ــام بالمش لم ** إن الإ
ثقافتــه  كانــت  فمــن  اطاعــه  وســعة  نســان  الإ نضــج 
ي غــ�ي مصقــول، ل يمكــن إلّ أن 

محــدودة وذوقــه الفــىف
ــ�ب شــاعر وأهــم  اه يبحــث عــن أك ــر بالمفاضــات فــ�ت يفك
وذائقتــه  المحــدودة  معرفتــه  لأن  عالــم،  وأشــهر  ي 

روا�أ
ــوع مــن تجــارب الشــعر،  المتكلســة ل تتســع لأكــ�ش مــن ن
ة ل تســمح ببقــاء أكــ�ش مــن اســم، ورؤيتــه  وذاكرتــه القصــ�ي
ــم  ــم بأكــ�ش مــن زعي ــرى العال ــه أن ي ــة ل تخــّول ل الأحادي
ــن  ــن السياســة إىل الرياضــة إىل الف ي كل مجــال، م

واحــد �ف
ــذا  ــع ه ي المجتم

ــا دام �ف ــيتواصل م ــذا س ــداع، وه ب إىل الإ
ي 

عــام �ف النــوع مــن النــاس، ومــا دام المســؤولون عــن الإ
هــا مــن بــاد العــرب ينتمــون إىل هــذه النوعيــة  بادنــا وغ�ي

ــاس. ــن الن ــا م ــدودة ثقافي المح

ــم  ــت تهت ــة مازال ــعوب العربي ــرى أن الش ــل ت * ه
ــا؟ ــكان بينن ــه م ــل ل ــعر؟ ه بالش

ــون  ــة الفن ي بقي
ــوره �ف ــون، وحض ــو الفن ــعر أب ** الش

م الفــن،  مهمــا اختلفــت أشــكاله، يحتــم عــى كل أمــة تحــ�ت
ــة  ي ــة برش ــة كل مجموع ــم رؤي ــه لفه ــه وفهم ــام ب الهتم
للعالــم والحــب والحــرب والوجــود؛ فالشــعر ليــس مجــرد 
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تكّرس  بيت الشابي في وجدان الشعب التونسي، وتغلغل في ذاكرته 
بحكم وجوده في النشيد الوطني، وفي البرامج الدراسية، وفي المحيط 

الثقافي

فيــه مــن آلم وأحــزان وإعــادة إنتاجهــا بصفــة رؤياويــة 
تســمح بالحلــم وتتنّبــأ بالأفضــل والتــوق إىل القيــم 
ي وجــدان 

ي قــد تكــرّس �ف نســانية العليــا، وبيــت الشــا�ب الإ
ي ذاكرتــه بحكــم وجــوده 

، وتغلغــل �ف الشــعب التونــ�ي
ي المحيط 

امــج الدراســية، و�ف ي ال�ب
، و�ف ي

ي النشــيد الوطــىف
�ف

ي 
از الأهــم �ف ف ، وهــو الــذي يمثــل مصــدر العــ�ت ي

الثقــا�ف
ي 

ــدا�ف ــا�ي وال ــرف الق ــذي يع ي ال
ــىف ــيد الوط ــذا النش ه

، أمــا البقيــة  ي ي الشــا�ب
أنــه ل يملــك مــن التونســية إلّ بيــىت

فكتبهــا مصطفــى صــادق الرافعــي، وقــد وجــد الشــعب 
ــا  ــه م ي وجدان

ف �ف ــ�ي ف المتوغل ــ�ي ــن البيت ي هذي
ــ�ي �ف التون

ّ عــن توقــه للحريــة والكرامــة والحيــاة، فخــرج  يعــ�ب
ي الشــغل 

ــه كإنســان �ف ــا بحقوق ــا إىل الشــارع مطالب بهم
ــاق مــن أغــال الســتبداد  ي النعت

ــم و�ف ــش الكري والعي
ــش. والتهمي

* ومــاذا عــن أعمالــك الشــعرية المقبلــة، بعــد 
ي ســالح«؟

مجموعتــك »مــوش لزمــ�ف

ــام  ــة هــذه الأي ي الكتاب
ــا �ف ــ�ب نفــ�ي مق ــا أعت ** أن

ي أصبحــت متجهــا أكــ�ش 
، وهــو أ�ف ي

: أحدهمــا فــىف ف لســبب�ي

ي يعرفهــا أهله 
فــن لــه أصولــه وتياراتــه واتجاهاتــه الفنيــة الــىت

ي 
ويختصمــون فيهــا، وإنمــا هــو فــوق ذلــك كلــه، طريقــة �ف

ــا  ــكل م ــع ب ــل الواق ــه، وتمث ــكل تجليات ــم ب ــتيعاب العال اس
فيــه مــن آلم وأحــزان وإعــادة إنتاجهــا بصفــة رؤياويــة 
نســانية  تســمح بالحلــم وتتنّبــأ بالأفضــل وتتــوق إىل القيــم الإ
ــت  ــا دام ــعرية م ــور ش ــينما ص ــي الس ــك فف ــا، ولذل العلي
ــعريتها  ــكيلية ش ــة التش ــا، وللوح ــرأ أبعاده ــوز تق ــا رم فيه
ي تســمح ببنــاء الأيقونــات والعوالــم الرؤياويــة المبدعــة، 

الــىت
أمــا الموســيقى والمــرح فعاقاتهمــا أعمــق وأظهــر، لأنهمــا 
يمثــان طرائــق أخــرى لســتيعاب الشــعر فنيــا وإعــادة 
إنتاجــه تنغيميــا وتمثيليــا. وإذا كان هــذا شــأن الشــعر لــدى 
ي تشــكل تاريخهــا 

الأمــم الأخــرى، فكيــف بالأّمــة العربيــة الــىت
ــه. ــان أخــرى لأجل ي أحي

ــل و�ف ــه، ب ي الشــعر وب
ي �ف

الثقــا�ف

ف ثــار الشــعب التجــأ  ي مــن يقــول إنــه حــ�ي
* مــا رأيــك �ف

أراد  الشــعب يومــا  بيــت شــعر، وهــو »إذا  أو عــاد إىل 
ي مطلــب الشــعب حينهــا؟ الحيــاة« لمــا فيــه مــن تكثيــف يلــ�ب

ي 
** لقــد ســبق أن قلــت إّن الشــعر هــو طريقــة �ف

اســتيعاب العالــم بــكل تجلياتــه وتمثــل الواقــع بــكل مــا 
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فأكــ�ش إىل المطــولت الشــعرية ذات الجــودة العاليــة 
ي كتابتهــا 

ي اســتغرقت �ف
عــى نمــط قصيــدة »مريــم« الــىت

ــابقة  ي مس
ــة �ف ــزة الثاني ــت الجائ ي نال

ــىت ــة، وال ــنة كامل س
ــوت  ــة »ص ــا إذاع ي نظمته

ــىت ــرب« ال ــوت الع ــاعر ص »ش
ي فموضوعــي، 

العــرب« المريــة. أمــا الســبب الثــا�ف
المركــز  ي 

�ف ي 
بعهــد�ت المناطــة  بالمســؤوليات  ويتعلــق 

ي 
�ف بداعيــة  الإ ذاعيــة  الإ ي 

وتجربــىت جمــة،  لل�ت ي 
الوطــىف

ــة، وهــي مســؤوليات قلصــت مــن  إذاعــة تونــس الثقافي
جمــة والنقــد  الأوقــات المخصصــة للشــعر والبحــث وال�ت
والتجــارب الفنيــة مــع ســنية مبــارك وهــذه جميعــا 
ــتعد  ــك، أس ــع ذل ي م

ــىف . ولكن ي ــىب ــة إىل قل ــطة حبيب أنش
ي ممتــاز،  صــدار ديــوان »عازفــة الكمــان« مــع نــا�ش عــر�ب لإ
امــن صــدور هــذا الديــوان مع  ف وكان مــن المفــروض أن ي�ت
ف بالعنــوان نفســه مــع الفنانــة  ي شــعري متمــ�ي

عــرض فــىف
ــارك. ســنية مب

هــا وتوزيعهــا وتقليــص الكلفــة  حركــة ترجمــة الكتــب، ونرش
جمــة عــى المجموعــة  ي تمثلهــا حركــة ال�ت

الباهظــة الــىت
ي الأوســاط 

الوطنيــة، بتنشــيط حركــة ترويــج كتــب المركــز �ف
ي كافــة جامعــات 

ي نقيمهــا �ف
ــىت ــة عــ�ب المعــارض ال الجامعي

ــع  ــاون م ــ�ب التع ــا، وع ــا العلي ــا ومعاهده ــاد وكلياته الب
ف وعــرب، وهــو أمــر ســيخلص المركــز مــن  يــن تونســي�ي نا�ش
نفقــات طباعــة الكتــب، وتخزينهــا وصيانتهــا مــن التلــف، 
ــا  ــم. كم ــاء العال ــة أنح ي كاف

ــعا �ف ا واس ــرش ــا ن ــن له ويضم
ــا  ــل جانب ــذي يمث ــن ال ــاط التكوي ــل نش ــى تفعي ــا ع عملن
مهمــا مــن مهــام المركــز عــ�ب العمــل عــى بعــث مدرســة 
اك مــع جامعــة  جمــة الفوريــة بالشــ�ت جمــة وال�ت تونــس لل�ت
تونــس مــن ناحيــة، ومدرســة مــن أعــرق المــدارس العالميــة 
ف بباريــس، وهو  جمــ�ي جمــة هــي المدرســة العليــا للم�ت ي ال�ت

�ف
ى للتكويــن الــذي نريــده لطلبتنــا،  مــا ســيعطي قيمــة كــ�ب
ــن  ــا ع ــذا فض ــتنا، ه ــي مدرس ــة لخريج ــة عالي ومصداقي

ترجمة موسوعة اإلسالم، أو دائرة المعارف اإلسالمية، هو عمل نفيس 
ومهم سيكون لتونس الريادة في ترجمته إلى العربية

ــمعنا  ــة، وس جم ي لل�ت
ــ�ف ــز الوط ــر المرك ــت تدي * أن

ــل؟ ــم تتمث ــز، في ــا المرك ى يعّده ــ�ب ــاريع ك ــن مش ع

ــا  ــذ م ــا من ــت عليهم ان عمل ــ�ي ــان كب وع ــاك مرش ** هن
وع ترجمــة دائــرة المعــارف  ؛ وهمــا مــرش ف يقــارب الســنت�ي
جمــة، آمــل أن ينقــا  وع مدرســة تونــس لل�ت ســامية، ومــرش الإ
جمــة نقلــة نوعيــة مــن حيــث القيمــة  ي لل�ت

المركــز الوطــىف
، ومــن حيــث العائدات  ي

شــعاع الثقــا�ف العلميــة، ومــن حيــث الإ
ي مــن المنتظــر أن 

ي يمكــن أن يجنيهــا منهمــا، والــىت
الماليــة الــىت

ي وقــت قريــب، 
تجعــل المركــز يعــّول عــى مقدراتــه الذاتيــة �ف

ي المــدى المتوســط، 
وقــد يســتطيع أن يحقــق أرباحــا للدولــة �ف

يــن، وبذلــك  ف ف متم�ي جمــ�ي وأن يقــّدم لتونــس والعالــم م�ت
ف نــرش الثقافــة والمحافظــة  يمكــن لــه أن يحقــق المعادلــة بــ�ي
ــتوى  ــى مس ــغل ع ــن ش ــح مواط ــة، وفت ــوارد الذاتي ــى الم ع

ــا. ف مــن حامــىي الشــهادات العلي
ّ عــال للشــباب المتمــ�ي

جمة؟ ي لل�ت
اتيجية عمل المركز الوط�ف * ماهي اس�ت

جمة،  ي لل�ت
اف عــى المركز الوطــىف �ش ت الإ ** منــذ بــا�ش

ي تنشــيط 
رأيــت أّن أهــّم مــا ينبغــي العمــل عليــه يتمثــل �ف

ف مــن العربيــة وإليهــا،  ف فوريــ�ي جمــ�ي ف وم�ت جمــ�ي توفــ�ي م�ت
ي هــذا المجال، 

يمكــن أن يغطــي النقــص الحاصــل عالميــا �ف
ويدعــم المركــز بمداخيــل إضافيــة تجعلــه يقــوم بوظيفتــه 

الثقافيــة دون إثقــال كاهــل الدولــة.

تونــس  معهــد  وع  مــرسث ينطلــق  وكيــف  مــ�ت   *
برامجــه؟ وماهــي  الفوريــة؟  جمــة  وال�ت جمــة  لل�ت

ــيدة  ــات الس ــبب تخوف ــنة بس ــف دام س ــد توق ** بع
وع، وعملنــا  الوزيــرة الســابقة، عدنــا إىل العمــل عــى المــرش
عليــه بخطــى حثيثــة، حــىت تمكنــا مــن افتتــاح فضــاء التكوين 
جمــة، وهــو المعهــد  جمــان بمعهــد تونــس لل�ت ــة ال�ت ومكتب
هــم مــن  ف وغ�ي ف التونســي�ي شــح�ي الــذي فتــح أبوابــه للم�ت
ــة  ــاز مناظــرة انتقائي ف عــى مســتوى الإجــازة لجتي الحاصلــ�ي
ي يومــي 

تمكنهــم مــن الدخــول اىل المعهــد حــدد تاريخهــا �ف
ي ســتنطلق الــدروس 

، والــىت ي
19 و20 ســبتم�ب )أيلــول( المــا�ف

يــن الأول( 2016. فيهــا بشــكل فعــىي بداية مــن 3 أكتوبــر )ترش

جمــة مــن 5 طوابــق  ويتكــون مبــىف معهــد تونــس لل�ت
خصــص إثنــان منهــا لقاعــات التكويــن )10 قاعــات( ومكتبــة، 
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جمــة وقاعــة لاأســاتذة وفضــاء  فضــا عــن مقصــورات لل�ت
جمــة  ال�ت لشــؤون  وآخــر  داريــة  الإ للشــؤون  مخصــص 

.)... ــرش ــود والن ــح العق )مصال

عــال  مســتوى  ذات  جمــة  ال�ت معهــد  ي 
�ف الدراســة 

ي اللغــات، لهــذا ينبغــي أن 
ا جــدا �ف ف ّ ــا متمــ�ي ــب تكوين تتطل

ف بالمدرســة عــ�ب المناظــرة  نتأّكــد مــن توّفــره لــدى المســجل�ي
ف مــن الطلبــة: أولهمــا طلبــة قادريــن  ي ســتفرز لنــا نوعــ�ي

الــىت
جمــة  ي ال�ت

ي مــا يناظــر الماجســت�ي �ف
عــى مزاولــة الدراســة �ف

يــة  جمــة الفوريــة، وطلبــة يحتاجــون إىل ســنة تحض�ي أو ال�ت
ي شــهادة الأهليــة 

ي اللغــات واللتحــاق بزمائهــم �ف
للتقويــة �ف

جمــة. لمهــن ال�ت

ي تــم تهيئتهــا 
جمــان الــىت ي مــا يتعلــق بمكتبــة ال�ت

أمــا �ف
ي بيــع الكتــب 

خــال ســنة 2016 فهــي فضــاء مختــص �ف
اتيجيا وســط  جمــة محليــا وعربيــا، تحتــل موقعــا اســ�ت الم�ت

»مؤسســة  مــع  اكــة  �ش اتفاقيــة  أبرمنــا  نعــم،   **
ي الوقــت الحــاىلي النــرش 

مؤمنــون بــا حــدود«، وأساســها �ف
جمــه المركــز مــن كتــب تختارهــا »مؤسســة  ك لمــا ي�ت المشــ�ت
ه المركــز مــن  ف مــا نــرش مؤمنــون بــا حــدود« مــن بــ�ي
ي 

ي العالــم، وهــي بذلــك تســاهم �ف
ه �ف ترجمــات، لتنــرش

ترجمــة الكتــب الفكريــة العالميــة إىل العربيــة كمــا تســاهم 
ــال. ــذا المج ي ه

ــز �ف ــودات المرك ــم مجه ي دع
�ف

* بعــد »محاكمــة كلــب« لعبــد الجبــار العــش لــم 
نشــهد روايــة تونســية أخــرى ترجمــت إىل لغــات أخــرى، 

مــا الســبب؟

** بعــد هــذا العنــوان، ترجمنــا عــدة روايــات، منهــا: 
»صحــري بحــري« لعمــر بــن ســالم ســنة 2014، و»المؤامرة« 
لفــرج لحــوار ســنة 2015، وروايــة »حــروف الرمــل« لمحمــد 
ــاك  ــدة مــن الكتــب، هن ي القائمــة الجدي

آيــت ميهــوب. و�ف

نحن نعد لفتح مكتبة مختصة في الترجمة، نعرض فيها كتبنا المترجمة 
وكل الترجمات التي تقبل دور نشرها بأن توضع في هذه المكتبة في 

تونس

 » ي
روايــات تونســية، منهــا روايــة شــكري المبخــوت »الطليــا�ف

ي فــازت بجائــزة البوكــر )الجائــزة العالميــة للروايــة 
الــىت

ــة( ســنة 2015. العربي

ــة«  جم ــة ال�ت ــاء »مكتب ــل إرس ــك ع ــون كذل * تعمل
ــتفتتح  ــ�ت س ــز، م ــاء المرك ــس فض ي نف

ــتكون �ف ي س
ــ�ت ال

ــة؟ ــذه المكتب ه

جمــة،  ي ال�ت
** نحــن نعــد لفتــح مكتبــة مختصــة �ف

ــل  ي تقب
ــىت ــات ال جم ــة وكل ال�ت جم ــا الم�ت ــا كتبن نعــرض فيه

ي 
ي تونــس و�ف

ي هــذه المكتبــة �ف
هــا بــأن توضــع �ف دور نرش

ــا  ــة، وســتفتح حالم ــة والعالمي ــن الأقطــار العربي هــا م غ�ي
ــة. ــذه المكتب ــتيعاب ه ــر لس ــة المق ــغال تهيئ ــي أش تنته

ي إيصــال 
العاصمــة، وســتعمل عــى أن تضطلــع بدورهــا �ف

منشــورات المعهــد للعمــوم مــن خــال عــرض مــا يفــوق 
. ف ــي�ي ــن التونس ي ــم النا�ش ــم لأه ج ــوان م�ت 500 عن

* ماهي آفاق العمل مع مؤسسة بريل؟

ي 
** مؤّسســة بريــل هــي مؤسســة عريقــة تنشــط �ف

ــد  ــنة، وق ــة س ــذ أربعمائ ــوعات من ــب والموس ــال الكت مج
جمــة بمنحــه الحقــوق الحرية  ي لل�ت

ّفــت المركــز الوطــىف
�ش

ســامية،  ســام، أو دائــرة المعــارف الإ جمــة موســوعة الإ ل�ت
ــم  ــس ومه ــل نفي ــو عم ــميتها، وه ــى تس ــا ع ــا تعودن كم
ي طبعتــه 

ي ترجمتــه إىل العربيــة �ف
ســيكون لتونــس الريــادة �ف

وع  ة والحديثــة )الطبعــة الثالثــة(، وقــد توقــف المرش الأخــ�ي
ي ذكرناهــا ســابقا، وعــاد بمختــر 

مــدة لنفــس الأســباب الــىت
ــدر  ــى أن يص ــا ع ــة اتفقن ي كلم

ــىت ــواىلي مائ ي ح
ــوعة �ف للموس

ــل  ــة مداخ ــة بقي ــق ترجم ــى أن تنطل ــنة 2018، ع ــل س قب
ــة مــن ســنة 2017. الموســوعة بداي

ي تجمعكم بـ »مؤسســة 
اكــة الــ�ت * مــا مضمــون الرسث

مؤمنــون بــال حــدود للدراســات والأبحاث«؟
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نزار قباني... 
شاعر اإلنسان
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يتنّفس الّشعر. 
يتحّدث الّشعر. 

يأكل الّشعر. 
يمشيه. يوّقعه. 

ينفثه كساحر. يخيط به أردية للصبايا 
والعجائز والّشيوخ والرجال والنساء. 

يصنع منه الأمصال المثى ضد 
الحقد والكراهية والتخلف والتحجر 

ي 
والجاهلية. فطارت قصائده �ف

ي المقاهي 
الأرجاء عى الألسنة تقال �ف

ي محطات الحافات، 
والنوادي و�ف

وترسم مقاطع شعره عى جدران 
المدن وعى الأرصفة مثل تمائم 

قديمة. إنه »نجم« من أبرز نجوم 
ين: نزار  ي القرن العرش

الشعر �ف
، الشاعر السوري الذي حول  ي

قبا�ف
ي الباغة إىل 

الشعر من درس عس�ي �ف
ي المدارس 

أ بها الأطفال �ف كلمات يتأ�ت
ويتناقلها الفاحون والبسطاء دون أن 
تفقد قيمتها الفنية أو أن تدخل دائرة 

السذاجة والبتذال.

في البيت الّدمشقّي

رسم نزار لحظة ولدته رسماً 
ف أمه  شعرياً استعارياً قرن فيه ب�ي

ي مع 
ي كتابه »قصىت

والأرض. يقول �ف
ي 21 مارس 

الشعر«: »يوم ولدت �ف
ي بيت من بيوت دمشق 

)آذار( 1923، �ف
القديمة، كانت الأرض هي الأخرى 

ي حالة ولدة.. وكان الربيع يستعد 
�ف

اء. الأرض وأّمي  لفتح حقائبه الخرف
ي 

ي وقت واحد.. ووضعتا �ف
حملتا �ف

وقت واحد. هل كان مصادفة يا ترى 
ي الفصل الذي تثور 

ي �ف
أن تكون ولد�ت

فيه الأرض عى نفسها، وترمي فيه 
الأشجار كل أثوابها القديمة؟ أم كان 
ّ كشهر آذار، شهر التغ�ي  مكتوبا عىي

والتحولت؟«.

جعل نزار من البيت الذي ولد 
فيه �ا من أ�ار شعره ومدخا من 
أهم مداخله. إنه »قارورة العطر« 
ي أقام فيها ونشأ نشأته الأوىل: 

الىت

كان 

ة من الخشب تنفتح.  »بوابة صغ�ي
ويبدأ الإ�اء عى الأخرف والأحمر 

، وتبدأ سمفونية الضوء  ّ والليلكي
والظل والرخام. شجرة النارنج 
تحتضن ثمرها والدالية حامل 

والياسمينة ولدت ألف قمر أبيض 
وعلقتهم عى قضبان النوافذ، 
وأ�اب السنونو ل تصطاف إل 
كة  عندنا. أسود الرخام حول ال�ب

الوسطى تماأ فمها بالماء، وتنفخه، 
وتستمر اللعبة المائية ليا نهارا، ل 

النواف�ي تتعب ول ماء دمشق ينتهي«.

ي هذه القطعة المكانية 
�ف

الجميلة، حبا نزار الطفل وفتح عينيه 
به بحواسه جميعا،  ّ

عى الجمال وترش
فكان شعره طافحا بعنارص بيت 

. يقول:  ف نشأته، يعبق برائحة الياسم�ي

ّحتُم جسدي   أنا الدمشقيُّ لو رسث
لسـاَل منُه عناقيـٌد وتفـّاُح

ي بمديتكـم   
ايي�ف و لو فتحـُتم رسث

ي دمي أصواَت من راحوا
سمعتُم �ف

زراعُة القلِب تشفي بعَض من 
عشقوا

ي - إذا أحببـُت - جـّراُح وما لقلـ�ب
أل تزال بخ�ي دار فاطمة   

فالنهد مستنفر والكحل صّباح
إن النبيذ هنا نار معطرة    

فهل عيون نساء الشام أقداح
ي  

مآذُن الّشـاِم تبكـي إذ تعانقـ�ف
وللمـآذِن كالأشجاِر أرواُح

ي منازلنـا 
ِ حقـوٌل �ف

ف للياسمـ�ي
وقطُّة البيِت تغفو حيُث ترتـاُح

ِّ جزٌء من طفولتنـا   ف طاحونُة ال�ب
فكيَف أنس؟ وعطُر الهيِل فّواُح

لم يكن أمام الفىت الّدمشقّي 
اّلذي نشأ هذه الّنشأة سوى أن 

ي صباه 
يكون فنانا مختلفا. جرب �ف

الموسيقى وولع بها ولعا شديدا، غ�ي 
أن ثقل دروسها رصفه عنها، فولع 
ي 

بالرسم، وظهر ذلك فيما بعد �ف
شعره الحافل بالألوان والأوتار: 

ي
َ يراقُص�ف ف ي حـ�ي

يُسمع�ف
كلماٍت ليست كالكلمات

ي من تحـِت ذراعي
يأخذ�ف

ي إحدى الغيمات
ي �ف

يزرع�ف

ي
ي عي�ف

والمطـُر الأسـوُد �ف
يتساقـُط زخاٍت زخات

ي
ي معـُه يحملـ�ف

يحملـ�ف
لمسـاٍء وردّي الُشـرفـات

ي يـدِه
وأنا كالطفلـِة �ف

كالريشِة تحملها النسمـات
يحمـل ىلي سبعـة أقمـــــــــاٍر
بيديـه وحزمـة أغنيـــــــــات

ي 
ويبدو تأثره بالرسم واضحا �ف

بعض قصائده منها قصيدة »أرسم 
ي يقول فيها: 

الوطن« الىت

كأس ١

ب الكأس الأوىل عندما أرسث
اء أرسم الوطن دمعًة خ�ف

.. ي وأقلع ثيا�ب
وأستحم فيها...

كأس ٢
ب الكأس الثانية عندما أرسث

أرسم الوطن عل شكل امرأٍة 
جميلة..

ف نهديها... وأشنق نفسي ب�ي

حول الشاعر السوري نزار قباني الشعر 
من درس عسير في البالغة إلى كلمات 

يتأتئ بها األطفال في المدارس 
ويتناقلها الفالحون والبسطاء 
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بمراسيم مستعجلة
ي 

ليقتلوا الشاعر.. ويمشوا �ف
جنازته..

ي مع 
ي كتابه »قصىت

يقول نزار �ف
ي 

الشعر« متحدثا عن غرامه بالرسم �ف
ة: »الرسم! ربما كان هو  سن العا�ش

ي 
ف أو ثاثا �ف قدري.. وغرقت سنت�ي

قوارير اللون والصباغات والأقمشة. 
رسمت بالماء وبالفحم وبالزيت، 

رسمت أزهارا وثمارا وبحارا ومراكب 
وغابات وشواطئ ونساء عاريات. 
ي لم 

لم أكن رساما رديئا، ولكنىف
أكن أيضا رساما جيدا«. وقد جعله 
هذا الموقف المتواضع من قدراته 
ي الرسم، ينتقل إىل عالم الأوتار: 

�ف
»اتفقت مع معلم للموسيقى. 

ي الدرس 
وبدأت أتعلم الصولفيج. و�ف

، شعرت أن الصولفيج كجدول  ي
الثا�ف

الجمع والطرح علم أبله، يستند 

إىل المعادلت والأرقام الحسابية. 
 ، ي

ولما كان علم الحساب يروعىف
فقد قررت أن أوقف الرحلة من 

ي وقطعت أوتاري 
بدايتها. ورميت آلىت

ي من جديد«.
�ت ي ح�ي

وسقطت �ف

ولكن هذا الولع المبكر 
بالرسم والموسيقى لم يمت، إذ 

ي شعر نزار 
ظلت الأجراس تتقارع �ف

وتختصم الألوان لتكتمل القصيدة 
قطعة فنية بديعة التكوين تخاطب 

ي المتلقي حواسه الخمس، تدغدغه 
�ف

فإذا هو منصاع إليها واقع تحت 
سلطانها ل يستطيع لها رداً.

شاعر المرأة أم شاعر 
اإلنسان؟

أطلق عى نزار لقب »شاعر 
ة تناوله قضايا المرأة  المرأة« ل لك�ش

كأس 3

ب الكأس الثالثة عندما أرسث
أرسم الوطن عل شكل سجٍن..

ي به عقوبة )الأشعار( الشاقة 
أق�ف

المؤبدة..

كأس 4

عندما تفقد الزجاجة ذاكرتها
أرسم الوطن عل شكل مشنقة

ي احتفاٍل مهيب
تتدىل منها قصائد �ف

... ه الباب العاىلي يح�ف

ي
وكلبه السلو�ت

ي
ومستشاره السلو�ت

ورئيس مصلحة دفن المو�ت

ووزير التعليم العاىلي
ورئيس اتحاد الكتاب

ي القضاة..
ورئيس الكهنة.. وقا�ف

وجميع وزراء الدولة الذين عينوا 

جرب في 
صباه 

الموسيقى 
وولع بها ولعا شديدا، 

غير أن ثقل دروسها 
صرفه عنها، فولع 

بالرسم



٩٩ بورتريه ذوات

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

ي شعره بالنقد، بل لأنه جعل منها 
�ف

موضوعا رئيسا ورمزا ناقش من خاله 
كل القضايا المتعلقة بالمرأة العربية 

ين، بل إنه كان،  ي القرن العرش
�ف

عاوة عى هذا، أشد الشعراء جرأة 
ي البيئة 

ي حديثه عنها، خصوصا �ف
�ف

العربية المنشدة إىل قيم الفحولة 
والرجولة والأخاق وأعراف القبيلة. 
خرق نزار القيود وحفلت قصائده 
بنهود الصبايا والحلمات، وشكلت 

ف والأقراط  قصائده معارض للفسات�ي
والتريحات والأساور. نفض عن 

ي الريح 
المرأة غبار الأزمنة، وأطلقها �ف

أيقونة معارصة تخنق الأفئدة عطورها 
ف العيون حقائب يدها. ربما  وتف�ت

لهذه الأسباب رمته بالكفر والزندقة 
قلوب لم تتعود سماع قهقهة نسوية 

ي قصيدة، ول رأت ارتجاج 
منطلقة �ف

ي الشارع الرئيس، ول أغ�ش 
نهد �ف

عيونها بريق أساور وأقراط، فشنت 
عليه حمات عنيفة منذ ديوانه الأول 

»قالت ىلي السمراء«. وصف نزار هؤلء 
وصفا دقيقا: »إنهم التاريخيون 

الذين يخافون من سقوط امتيازاتهم 
ي 

الزمنية، ويخافون أن تحدث ثورة �ف
سجن النساء.. ويخافون أن تطلبهم 
المرأة إىل »بيت الطاعة«.. ويخافون 

وج عليهم أربعة رجال، كما  ف أن ت�ت
وجون عليها.. ويخافون أن تطبق  ف ي�ت
المرأة العربية عليهم قانون »السن 
« فيبقون با  ف ف بالع�ي بالسن والع�ي

عيون ول أسنان«.

هو المدرك أن »اختيار المرأة 
كموضوع رئيس للكتابة هو اختيار 

صعب، وأن الحديث عنها هو حديث 
ي المحرمات، وأن من يمسك يد 

�ف
امرأة، كالذي يمسك جمرة مشتعلة«. 
ف نزار موقفه من لقب »شاعر  وقد ب�ي

ه مجرد »لصقة  المرأة« الذي اعت�ب
طبية« وضعتها الصحافة عى جلده 

ي 
ذات يوم، يقول: »كانوا يسمونىف

ي كان 
ي الما�ف

إذن »شاعر المرأة«. و�ف
 ، ي

، ثم أصبح ل يعنيىف ي
اللقب يسليىف

نزار أشد الشعراء جرأة في حديثه 
عن المرأة، خصوصا في البيئة العربية 
المنشدة إلى قيم الفحولة والرجولة 

واألخالق وأعراف القبيلة



بورتريه ذوات١٠٠

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

 . ي
ة أصبح يؤذيىف ة الأخ�ي ي الف�ت

و�ف
تحول من نعمة إىل تهمة، ومن وردة 

«. ولتضايق  ي
ي خارص�ت

إىل رمح مزروع �ف
نزار من اللقب أك�ش من سبب أهمها 

ف  أن المرأة والحب ليسا موضوع�ي
ي ل أنكر وفرة 

ي شعره: »إنىف
ف �ف حري�ي

ما كتبت من شعر الحب، ول أنكر 
ي ل أريد أن 

همومي النسائية، ولكنىف
يعتقد الناس أن همومي النسائية هي 
ي زاوية 

كل همومي«. إنه لقب يأ�ه �ف
نسانية، والحال أن شعر  من زوايا الإ

نسان وقضاياه  نزار أك�ش إلماما بالإ
وهمومه وعواطفه وآماله وهزائمه. 
وليست المرأة سوى بعد واحد من 

هذه الأبعاد جميعا.

ي الحب والمرأة 
وأما قصائده �ف

ي 
نفسها، فإنها طافحة بأسمى معا�ف
نسانية بعيدا عن كل تصنيف  الإ

ي »قصيدة الحزن« 
جندري، يقول �ف

ة:  الشه�ي

ي
ي حبِك.. سيد�ت

أدخل�ف
مدن الأحزاْن..

و أنا من قبلِك لم أدخْل
مدَن الأحزان..

لم أعرف أبداً..

نسان أن الدمع هو الإ
نسان بال حزٍن أن الإ

ذكرى إنساْن
ي شعر نزار

السياسي �ف

لم يكن نزار معزول عن واقعه 
بأبعاده الجتماعية والسياسية، وجه 

ق  نقدا لذعا لمسائل عديدة كان الرش
ة من  يعانيها، وما تزال لقصائد كث�ي

شعره راهنية وارتباطا بواقعنا الراهن. 
ف وحشيش  لنتذكر مثا قصيدة »خ�ب

ي الخمسينيات من 
وقمر« المنشورة �ف

ي أثارت ضجة 
ين الىت القرن العرش

ي  ى لقوة نقدها للواقع العر�ب ك�ب
ي التمزق 

المقهور الذي يتخبط �ف
والتيه والضياع تحت ن�ي الستعمار 

ق  والجهل. يقول منتقدا الرش
ي الخدر: 

المغّيب �ف

ق القمْر.. ي الرسث
عندما يولُد �ف

فالسطوُح البيُض تغفو
تحت أكداس الزََهْر..

ك الناُس الحوانيت ويمضون  ي�ت
زَُمْر

لمالقاِة الَقَمْر..
.. إىل  .. والحاكي َ ف يحملون الخ�ب

رأس الجباْل

لم يكن نزار معزوال عن واقعه بأبعاده 
االجتماعية والسياسية، وجه نقدا الذعا 

لمسائل عديدة كان الشرق يعانيها

ومعدات الخَدْر..
وَن.. خياْل ويبيعوَن.. ويرسث

وُصَوْر..
ويموتوَن إذا عاش القمر..

***
ما الذي يفعلُه قرُص ضياْء؟

ببالدي..
ببالد الأنبياْء..

وبالد البسطاْء..
ار الخَدْر.. ماضغي التبغ وتجَّ

ما الذي يفعله فينا القمْر؟
ياء.. فنضيع الك�ب

ونعيش لنستجدي السماْء..
ما الذي عند السماْء؟

لكساىل..ضعفاْء..
يستحيلون إىل مو�ت إذا عاش 

القمْر..
ويهّزون قبور الأولياْء..

علَّها ترزقهم رّزاً.. وأطفالً..قبوُر 
الأولياْء

ويمّدون السجاجيَد الأنيقات 
الطَُرْر..

يتسلون بأفيوٍن نسميه َقَدْر..
وقضاْء..

ي بالد البسطاْء..
ي بالدي.. �ف

�ف

ة  ويعرف نزار بقصيدته الشه�ي
ي 

»هوامش عى دف�ت النكسة« الىت
كانت تعقيبا عى نكسة 1967، ونقدا 
لذعا »للفكر الذي قاد إىل الهزيمة« 

كما يقول. وقف فيها نزار وقفة 
حازمة لجلد الذات دون أقنعة ول 

تجميل، ودفع ثمنها غاليا، إذ منعت 
عام المري زمناً،  ي الإ

قصائده �ف
ي شأنه قرار يمنعه 

ي الخفاء �ف
وصدر �ف

من دخول مر.
يقول ف القصيدة: 

، اللغَة  ي
أنعي لكم، يا أصدقا�أ

القديمه
والكتَب القديمه

أنعي لكم..
كالَمنا المثقوَب، كالأحذيِة 

القديمه..
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ومفرداِت العهِر، والهجاِء، 
والشتيمه

أنعي لكم.. أنعي لكم
نهايَة الفكِر الذي قاَد إىل الهزيمه

٢
ي فِمنا القصائد

مالحٌة �ف
مالحٌة ضفائُر النساء

والليُل، والأستاُر، والمقاعد
مالحٌة أمامنا الأشياء

3
ي الحزين

يا وط�ف
ي بلحظٍة

حّولَت�ف
ف من شاعٍر يكتُب الحبَّ والحن�ي

ف لشاعٍر يكتُب بالسك�ي
4

ُ من أوراقنا نَّ ما نحّسُه أك�ب
لأ

ل بدَّ أن نخجَل من أشعارنا
5

إذا خرسنا الحرَب ل غرابْه
لأننا ندُخلها..

ُّ من مواهِب  ي
�ت بكلِّ ما يملُك الرسث

الخطابْه
ي ما قتلت ذبابْه

ياِت ال�ت بالعن�ت
لأننا ندخلها..

بمنطِق الطبلِة والربابْه

٦
ي مأساتنا

الرسُّ �ف
رصاخنا أضخُم من أصواتنا

وسيُفنا أطوُل من قاماتنا
7

خالصُة القضّيْه
ي عبارْه

توجُز �ف
َة الحضارْه لقد لبسنا قرسث

والروُح جاهلّيْه...
ي القضايا 

لقد كان نزار منخرطا �ف
ي 

نسانية. يقول �ف العربية والإ
قصيدة »أطفال الحجارة«: 

بهروا الدنيا..
ي يدهم إل الحجاره..

وما �ف
وأضاؤوا كالقناديِل، وجاؤوا 

كالبشاره
قاوموا.. وانفجروا.. واستشهدوا..

وبقينا دبباً قطبيًة
ُصفِّحت أجساُدها ضدَّ الحراره..

قاتَلوا عّنا إىل أن ُقتلوا..
اق  ي مقاهينا.. كبصَّ

وجلسنا �ف
المحارة

واحٌد يبحُث مّنا عن تجارة..
واحٌد.. يطلُب ملياراً جديداً..

وزواجاً رابعاً..
ونهوداً صقلتهنَّ الحضارة..

ي لندَن عن قٍ� 
واحٌد.. يبحُث �ف

منيٍف
واحٌد.. يعمُل سمساَر سالح..

ي الباراِت ثاره..
واحٌد.. يطلُب �ف

واحٌد.. بيحُث عن عرٍش وجيٍش 
وإمارة..

آِه.. يا جيَل الخياناِت..
ويا جيَل العمولت..

ويا جيَل النفاياِت
ويا جيَل الدعارة..

سوَف يجتاُحَك - مهما أبطأَ التاريُخ 
أطفاُل الحجاره..

كان يؤمن بأن طبيعة اإلبداع هي 
طبيعة انقالبية، والعمل اإلبداعي 

يسعى إللغاء األشكال واألفكار 
والقناعات القديمة 
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شاعر المحن

كان نزار عى علم بأنه إنما 
ف  ي آذان النائم�ي

يقرع طبا مزعجا �ف
ة  ف العش�ي المنشّدين إىل قوان�ي

والقبيلة، وكان عى دراية بأن قدره 
أن يكون مطارداً حيثما حّل، فمرّوج 
شعر جريء هو أشبه بمرّوج تميمة 

ضد الموت، مطلوب رأسه حيا 
أو ميتا. فللعرب باغتها الصارمة 

ونحوها الدقيق وأخاقها وضوابطها 
ي ل ترى 

الدينية وتجربتها الشعرية الىت
ي العمود التقليدي الذي 

شعراً سوى �ف
تربت عليه أذنها آلف السنوات، 

فكيف يجرؤ شاعر شاب لّما يتجاوز 
ين من العمر عى »النظام«  العرش
بديوان »قالت ىلي السمراء« بما فيه 
من جرأة عى عمود الشعر، وعى 

المنظومة الأخاقية الصارمة. إيمانا 
بداع هي طبيعة  منه بأن »طبيعة الإ

بداعي، شعراً أم  انقابية، والعمل الإ
رواية أم مرحاً أم فنوناً تشكيلية 

لغاء الأشكال والأفكار  يسعى لإ
والقناعات القديمة وتأسيس أشكال 
وأفكار وقناعات جديدة«. ولما كان 
الأمر كذلك، فا بد من أن نسمع 

صوت عىي الطنطاوي قائاً بعد نرش 
مجموعة »قالت ىلي السمراء« عام 

1944: »يشتمل عى وصف ما يكون 
ف الفاسق والقارح والبغّي المتمرّسة  ب�ي

الوقحة وصفا واقعياً، ل خيال فيه، 
لأن صاحبه ليس بالأديب الواسع 
، عزيز  ي

الخيال، بل هو مدلل غىف
ي مدرسة«. 

عى أبويه، وهو طالب �ف
ويواصل الطنطاوي سخريته الاذعة 

ي الكتاب تجديد 
من الكتاب قائاً: »و�ف

ي بحور العروض، يختلط فيه البحر 
�ف

البسيط والبحر الأبيض المتوسط، 
ي قواعد النحو لأن الناس 

وتجديد �ف
ملوا رفع الفاعل ونصب المفعول، 
وم�ف عليهم ثاثة آلف سنة وهو 
يقيمون عليه، فلم يكن بد عن هذا 
التجديد«، غ�ي أن نزاراً، عى صغر 

ف عن مواصلة  سنه حينها، لم ين�ش

الكتابة متيقناً من أن الصياح دأب من 
انكر من أضاعه ضلع، وهو بكتابه 

اث  أخذ يكر أضاع التاريخ وال�ت
وعمود الشعر ونظرة القبيلة إىل 

سة  المرأة. وتواصلت الحمات الرش
ضده فيما بعد، لما نرش عام 1954 

ف وحشيش  قصيدته الاذعة »خ�ب
وقمر«. ولكن أعظم محنة عاشها نزار 

ي أحب، بلقيس 
أنه فقد زوجته الىت

ي عرش عاما من الحب 
الراوي، بعد اثىف

ي 15 
ي توفيت �ف

الصادق، بلقيس الىت
ديسم�ب )كانون الأول( من عام 1981، 

ي حادثة تفج�ي السفارة العراقية 
�ف

وت، فقال نزار »عن العرب  ي ب�ي
�ف

ي قصيدة حملت اسمها 
العجب« �ف

ي 
ون أفضل مرثية �ف ها نقاد كث�ي واعت�ب

التاريخ: 

ُشْكَراً َلُكْم
ُشْكَراً َلُكْم

ي ُقِتَلْت وصاَر بوْسِعُكم
فحبيب�ت

ِ الشهيدة بوا كأساً عل ق�ب أن ترسث
ي اغتيلت..

وقصيد�ت
ي الأرِض..

ٍة �ف وَهْل من أُمَّ
- إلَّ نحُن - تغتاُل القصيدة؟

أما اليوم، فماذا لو كان نزار 
حياً؟ هل سيجد مكاناً لجرح بلقيس 

أو هند أو دعٍد، أو حىت لجراحه 
الشخصية، لما يرى سوريا، وشتات 
سوريا؟ هل سيحتمل الشاعر ضياع 
»البيت الدمشقي«؟ هل سيحتمل 

رؤية الوطن، وهو يّمحي ويزول 
اف لم  ف ي حرب است�ف

يوما بعد يوم، �ف
يسهد لها التاريخ مثيل: ل تعرف 

اع ولكنك ترى شتات  ف فيها أطراف ال�ف

ترك نزار عشرات المجموعات الشعرية 
والكتب النثرية الماتعة التي رفعته، 

ليكون تجربة من أهم التجارب الشعرية 
في القرن العشرين
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ي كل 
الأطفال والأرامل والصبايا �ف

مكان؟

ل أتصور أن نزاراً يمكن أن 
يحتمل المشهد لحظة، لذلك غادرنا 
ي 30 أبريل )نيسان( 1998، تاركاً لنا 

�ف
فرصة »الستمتاع« بصورة أيان 
السوري ملقى عى حافة شاطئ 

من شواطئ العبور من الجحيم إىل 
الجحيم.

تجربة استثنائية

نسانية  ي قضايا الإ
انخرط نزار �ف

شاعراً فذاً متمرداً عى طابوهات 
ة ين�ش الأحام عى  القبيلة والعش�ي

ف العمالقة الذين تغنوا  أفواه الفنان�ي
: عبد  ي كل ش�ب

وها �ف بقصائده ونرش
الحليم حافظ وماجدة الرومي 

ة وكاظم  وأم كلثوم ونجاة الصغ�ي
الساهر والقائمة طويلة.. وكان نزار 
أول من حول الشعر إىل مادة سهلة 

التداول، تسمع قصائده فتقول: 
ي أن أقول مثلها، إنها السهل 

بإمكا�ف
الممتنع، ولكنك إذ تحاول، تسخر من 
عجزك وتبهت أمام سلطان موسيقى 

العبارات وتذهلك الألوان والخطوات 
ي 

عى سطح القصيدة. تلحظ هذا �ف
ه، ذلك أنه كان  ي ن�ش

شعر نزار كما �ف
ي 

ي حواراته و�ف
ه و�ف ي ن�ش

شاعرا حىت �ف
ي 

ي مقاباته و�ف
لقاءاته التلفزيونية و�ف

ي المنابر.
إلقائه لشعره �ف

ات المجموعات  ترك نزار عرش
ية الماتعة  الشعرية والكتب الن�ش

ي رفعته، ليكون تجربة من أهم 
الىت

ين  ي القرن العرش
التجارب الشعرية �ف

إىل جانب أسماء لمعة أخرى انتقلت 
ي من العمود المتحجر  بالشعر العر�ب
ي 

إىل السلس الأنيق المكثف المتاىسش
ي المعىف وثراء التصوير.

�ف
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إعداد: عيسى جابلي

كاتب وإعامي تون�ي
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إذا كانت الحرب كارثة على الكبار، فإّنها على األطفال 
أشّد إيالمًا، لما تنزله بهم من مصائب تغّير حياتهم، 

وتقلبها رأسًا على عقب. وال أحد يمكن أن يتصّور الهول 
الذي يعيشونه إاّلهم، ألّنهم يعايشون القصف اليومي 
واالنفجارات، ويقيمون عند خّط الّرعب مهّددين بالموت 

بأبشع صورة في كّل لحظة. ورغم أّن ذاكرة البشر 
قصيرة، فإّن صورًا مؤلمة ال يمكن أن تنسى، ألّنها أقوى 

من أن تحتمل، منها صورة إيالن الّسورّي ملقى على 
وجهه على شاطئ تركّي بعد أن لفظه البحر مّيتا، ومنها 

صورة ما زالت حّية في الّذهن: صورة الّطفل السوري 
عمران الذي أبكى مذيعة شبكة »السي أن أن« بعد أن نجا 

من الموت بأعجوبة وأخرج من األنقاض تغطي الدماء 
نصف رأسه، واستنفذ كّل ما لديه من قدرة على الفزع 

والبكاء والّصياح واأللم، فجلس على كرسّي سيارة 
اإلسعاف يواجه الكاميرا بدم بارد وال مباالة محّيرة.

في المقابل، رأينا أطفاال آخرين يحملون أسلحة - 
كالكبار تماما - ويصّوبونها نحو الّرؤوس يقتلون 

أصحابها بدم بارد بعد أن استقطبتهم األيادي الّسوداء 
المزروعة في العالم العربي، ليصبحوا قتلة محترفين 

يتقّمصون أدوار مستقطبيهم وقدرتهم على التقتيل 
والتنكيل من حرق وذبح وبقر بطون وسمل عيون، حّتى 

صار موضوع استعمال األطفال في معارك وحروب 
مسألًة تستدعي الّتوّقف عندها أكثر من ذي قبل.

إن األسئلة الحاّفة بهذا الموضوع ال يمكن أن تحصر: 
من يستقطبهم؟ كيف تتّم العملّية؟ كيف يستطيع 

الّطفل أن يتحّول إلى قاتل؟ ما ذنب الطفولة عندما 
يتحول األطفال األبرياء إلى وقود للحرب فاعلين 

ومفعوال بهم؟.. إلخ ولكن اختارت »ذوات« أن تتوّجه 
بسؤال آخر لكتاب وباحثين ومبدعين عرب: »ما رأيك 

في استغالل األطفال وتحويلهم إلى وقود لمعارك 
وهجمات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم؟«

فكانت اآلراء كما يلي..

سؤال ذوات 



١٠7

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

سؤال ذوات 

اغتيال الطفولة

ي عالم تُغتال فيه 
ّ أحمد يوسف عقيلة إىل أننا رصنا »�ف ي أشار الكاتب الّليىب

الطفولة بأشكال مختلفة، بتشغيلهم، أو بيعهم، أو استغالهم جنسياً، أو 
ف غالباً  جعلهم وقوداً لحروب ل عاقة لهم بها. إنها حروب )الكبار( الجالس�ي

ي فنادقهم أو منتجعاتهم، يتسّقطون أخبار الحرب 
ة �ف عى كراسيهم الوث�ي

ويتفرجون عليها من بعيد، حرب ل شأن للصغار بها، لكنهم - غالباً - يدفعون 
رهاب،  ي حروب الإ

ف يُجّند الأطفال �ف . وح�ي ثمنها، بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش
فإّن اللغة تعجز عن وصف هذا الفعل. هل يكفي وصف ذلك بالجريمة؟ وماذا 

ف  رهابي�ي يفعل العالم حيال ذلك؟ يقلق؟ يستنكر؟ يشجب؟ يندد؟ وكأّن الإ
يأبهون لكل ذلك! ما الذي يبقى من براءة طفل حّولوه إىل قاتل؟! هل سيظل 

إنساناً سويًّا؟«.

وأكد أّن »من أبسط حقوق الطفل أن يعيش طفولته«، لأّن »�قة 
ي الطبيعة، الحيوان أو الطائر يعيش طفولته 

ء ضد الطبيعة �ف ي
الطفولة ىسش

ف يستكمل  كاملة، يلعب ويتدرّب، ل يغادر أبويه، ول يسمحان له بذلك إلّ ح�ي
ي عالم الغابة الذي 

طفولته، ويكون قادراً عى العتماد عى نفسه، ذلك �ف
ي عالمنا - الُمصاب بإسهال 

ف الغاب، والذي نصفه بالمتوحش! أّما �ف تحكمه قوان�ي
نسان، يرقون  ، فإنهم يرقون طفولة الإ ّ يعي ـ والذي نتبّجح بأنه متحرف ترش

ي حروب قذرة، يستبدلون ُلعبته ببندقية، 
أهم مراحل حياته، يزّجون به �ف

ي 
ي �ف

ا�ف عونه من جّنته الأرضية الواقف عليها بثبات، ويعدونه بفردوس اف�ت ف ين�ت
نهاية نهر الدم!«.

أحمد يوسف عقيلة: 
من أبسط حقوق 
الطفل أن يعيش 

طفولته، لأّن 
رسقة الطفولة 

ء ضد  ي
سث

الطبيعة
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سؤال ذوات 

ظاهرة قديمة

أّما الدكتور والباحث المري عبد النارص هال، فقد أشار إىل أن فاجعة 
ي  ، الشاعر العر�ب الحرب ظاهرة قديمة »تنبه إليها قديما منذ العر الجاهىي
ف  نسان والمجتمع، فأوقفها ب�ي ا إىل خطورتها عى الإ ي سلمى مش�ي زه�ي بن أ�ب

العلم بها والتذوق لها فقال: 

ِم َوما ُهَو َعنها ِبالَحديِث الُمرَجَّ َوما الَحرُب ِإّل ما َعِلمُتم َوُذقُتم 

ووضع العرب ميثاقا لها - عى الرغم من أن الحرب كما يقولون حديثاً ل 
، وعزز  تعرف أخاق - عدم العتداء عى النساء والشيوخ والأطفال والمر�ف

ي إشارة إىل اللحظة الراهنة 
سام من هذه الأخاقيات وحض عليها«، و�ف الإ

ي العر الحديث استباحت 
ي ظل انهيار القيم �ف

ف الدكتور هال أنه »�ف ب�ي
ية يحتمي بها  ء، وتحول الأطفال إىل وقود لها، إما دروعاً برش ي

الحرب كل ىسش
المسلحون من هجمات أقوى، أو تجنيدهم وتدريبهم عى حمل الساح، 
ي حرب 

وتحويلهم إىل وقود لمعارك إرهابية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة �ف
، أو  ي ي حروب الراع السياىسي العر�ب

ي الإ�ائيىي وازدادت �ف
الراع الفلسطيىف

ي المناطق الملتهبة كالعراق 
ي تمارسها الجماعات الدينية �ف

رهابية الىت الحروب الإ
ي من فقدان 

نسانية سوف »تعا�ف وسوريا«. وخلص الدكتور هال إىل أن الإ
ي عند شعوب هذه المناطق مستقباً، لأن الحرب 

نسا�ف النمو الشعوري والإ
ي القريب جياً 

ي والإخاص وستخلق �ف
قضت عى غريزة الشفقة والحب والتفا�ف

جاحداً، قاسياً«.

 عبد النارص 
هالل: 

ي ظل انهيار 
�ف

ي 
القيم �ف

الع� الحديث 
استباحت الحرب 
ء، وتحول  ي

كل سث
الأطفال إىل وقود 

لها
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سؤال ذوات 

اإلرهاب ُمَعْولمًا..

نســان »يميــل،  ، فقــد رأى أن الإ أمــا الكاتــب والمبــدع الســوري أســامة إســ�ب
ــردي إىل مســتوى  ــن المســتوى الف ــف الأشــياء لصالحــه، م ــه، إىل توظي بطبيعت
ف تعمــل المنظومــات  أكــ�ش تعقيــداً، لكــن الأمــر يتخــذ منحــى أكــ�ش خطــورة حــ�ي

عــى التوظيــف«.

وتابــع: »وإذا كانــت هنــاك ظاهــرة معولمــة، تقــوم بعمليــة التوظيــف، فــا 
رهابيــة العابــرة للحــدود، فكمــا اســتطاعت التكنولوجيــا  شــك أنهــا المنظمــات الإ
ي 

ف الأطــراف الــىت ة، قامــت بفضــح العاقــة بــ�ي تحويــل العالــم إىل قريــة صغــ�ي
ي العالــم مــن أحــداث يشــيب 

ف مــا يجــري �ف تحكمــه وتســيطر عــى ثرواتــه، وبــ�ي
لهــا الشــعر. فــا دخــان بــا نــار، وإذا مــا تــم توظيــف طفــل لحمــل الســاح، 
ي عمليــة إرهابيــة، فــا شــك أن هنــاك أطرافــاً عــدة تشــارك 

أو لتفجــ�ي نفســه �ف
ي عمليــة التوظيــف وعــى رأســها الرابحــون الكبــار، الذيــن يقومــون مــن خــال 

�ف
ألعابهــم القتصاديــة وتحالفاتهــم مــع الطغــم، بتهيئــة البيئــة المناســبة 
ي 

ــة �ف ــم الدول ــض دعائ ــك تقوي ــى ذل ــل ع ــ�ي دلي ــر، وخ ــذه الظواه ــولدة ه ل
نســان  ــا يجعــل الإ ــاب كل م ــم غي ــن ث ي ســوريا، وم

ــة �ف ــكك الدول العــراق، وتف
إنســانا بالمعــىف الحديــث للكلمــة«.

رهــاب ناجمــاً عــن هــذا  ي أســباب أعمــق للظاهــرة: »ليــس الإ
وبحــث إســ�ب �ف

ف بــه لعالــم ظالــم بــكل المقاييس،  ف غــ�ي المعــ�ت فحســب، وليــس فقــط الجنــ�ي
عالــم الرأســمالية المتوحشــة، والدكتاتوريــات العســكرية المتشــابكة معــه، إنــه 
، تقــاوم التجديــد، وتحــرس المفاهيــم  ي

ة المــا�ف أيضــاً ابــن ثقافــة ماتــزال أســ�ي
ي الصناديــق، 

ي متاحــف ومســتودعات الأفــكار المعروضــة كالفاكهــة �ف
المحنطــة �ف

وكالبضائــع كي تختــار منهــا الــرؤوس مــا يناســبها دون أن تنتبــه إىل أنهــا معفنــة، 
ث بذلــك«. أو منتهيــة الصاحيــة، أو دون أن تكــ�ت

رهــاب الــذي يحــّول الأطفــال إىل وقــود لــه، ابــُن أنظمــٍة  وأشــار إىل أن »الإ
يــة عــى خريطــة »ســايس بيكــو« كي تحرســها،  سياســية ُولــدت ولدة مخ�ب
وُمنحــت امتيــاز الكــرىسي لمنــع رســم خريطــة جديــدة بيــد شــعوب المنطقــة، 
ي بريــق الذهــب 

وهــو ابــن سياســات اقتصاديــة تخــدم حفنــة ممــن يعيشــون �ف
ي 

الــذي يمــّوه ســحنهم المريضــة، ابــن تلــك التحالفــات العابــرة للحــدود، الــىت
ر وتُمــّط،  منحــت الغطــاء للجرائــم ولحرمــان الأقاليــم، وابــن ثقافــة ماتــزال تُكــرَّ

قــة لهــا«. متعاليــة عــى الأزمنــة والأمكنــة ومخ�ت

ي الحــروب ل يمكــن 
ف أشــار إســ�ب إىل أن موضوعــا كتوظيــف الأطفــال �ف ولــ�أ

ي مشــهد 
ــه »�ف ــدا أنّ ي أســباب الظاهــرة مؤّك

ــق �ف ــه تعّم ــق، فإن ف ضي ي حــ�ي
ــه �ف تناول

ــخ  ــة والصواري ــرة بالمدفعي ــاء المدّم ي الأحي
ي صحــراء القْحــط والعــوز، �ف

كهــذا، �ف
ي 

ي يتدفــق ريعهــا �ف
والطائــرات، حــول المناجــم المنهوبــة، وآبــار النفــط الــىت

ي 
ي ظــل صفقــات التصــالت الــىت

، و�ف ف ي حــارات الحرمــان والتميــ�ي
جيــوب معينــة، �ف

ي ســياق تعليمــي محمــي 
ي غيــاب مــا يضــع الأطفــال �ف

تحتكرهــا نخــٌب معينــة، و�ف
يضمــن لهــم مســتقباً آمنــاً، تحــدث مشــاهد توظيفهــم، وتحويلهــم إىل جادين، 

وأحزمــة ناســفة متنقلــة، ويتوفــر الســماد لثقافــة التطــرف وغســل الأدمغــة«.

 : أسامة إس�ب
ي غياب ما يضع 

�ف
ي سياق 

الأطفال �ف
تعليمي محمي 

يضمن لهم 
مستقبالً آمناً، 
تحدث مشاهد 

توظيفهم، 
وتحويلهم إىل 

جالدين، وأحزمة 
ناسفة متنقلة
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سؤال ذوات 

همجية اإلرهاب واستغالل األطفال

ي 
ف يتــم طلــب رأيــك �ف بــدوره قــال الدكتــور الجزائــري خالــد أقيــس: »حــ�ي

ــل  ــة قصــد تفعي رهابي ي الحــرب مــن طــرف المنظمــات الإ
اســتغال الأطفــال �ف

ي 
ي تجعلــىف

عملياتهــا، فــإن الجــواب ســيكون محــارصاً بالكثــ�ي مــن الهواجــس الــىت
ي همجيــة 

ي رأيــت فيهــا بــأم عيــىف
ي إىل زمــن الطفولــة الــىت

شــخصياً أعــود بذاكــر�ت
ــوف  ــك الخ ــر كل ذل ــة أتذك ــن ثم ، وم ي

ــا�ف ــرن الم ــعينيات الق ي تس
ــاب �ف ره الإ

الــذي طالمــا تملكنــا كأطفــال وحرمنــا العيــش بشــكل طبيعــي يتناســب ومرحلتنــا 
ي الجزائــر مثــل هــذه الظــروف الصعبــة 

العمريــة آنــذاك. وإن كنــا قــد تجاوزنــا �ف
رهــاب بشــكل مكثــف، عــى الرغــم مــن أننــا لــم  ي صاحبــت مرحلــة نشــاط الإ

الــىت
، فمــا بالــك  رهــاب والدولــة بشــكل مبــا�ش ف الإ ي الــراع بــ�ي

نكــن نمثــل طرفــاً �ف
ــت  ــوا تح ــد، ووقع ــن الرش ــوا س ــم يبلغ ــن ل ــار الذي ــك الصغ ــبة إىل أولئ بالنس
ي ســياق قــد 

ف الذيــن عملــوا عــى اســتغال وضعهــم كأطفــال �ف رهابيــ�ي وطــأة الإ
رهــاب مــع حكومات  ي رصاع الإ

يكونــون الأقــرب فيــه إىل النجــراف نحــو التــورط �ف
.» ي

ي ينشــط هــذا الأخــ�ي ضمــن مجالهــا الجغــرا�ف
وشــعوب الــدول الــىت

وأضــاف: »فحــىت وإن عرفــت مجتمعــات العالــم عــ�ب العصــور اســتغالً 
ي القتــال، عــى الرغــم مــن أن هــذا يتنــا�ف والمبــادئ الأخاقيــة 

لاأطفــال �ف
لبعــض هــذه المجتمعــات، خصوصــا وقــد تــم إبــرام العديــد مــن التفاقيــات 
ي الراعــات الدوليــة، 

الدوليــة مــا بعــد ســنة 1970 للحــد مــن مشــاركة الأطفــال �ف
ي هــذه الراعــات 

فــإن التقاريــر مازالــت تشــ�ي إىل المشــاركة النشــطة لاأطفــال �ف
ي ســوريا وتونــس اليــوم؛ فالأطفــال ظلــوا يمثلون 

المختلفــة؛ مــن ذلــك مــا نــراه �ف
ــم  ــن تجنيده ــل م ــا يجع ــو م ــياتهم، وه ــة نفس ــراً لهشاش ــهلة نظ ــاً س أهداف
ون  اءة، حيــث ســيك�ب ي الــ�ب

واســتغالهم جريمــة تعكــس همجيــة المســتثمرين �ف
ي المجتمعــات 

نســانية �ف ام الحيــاة الإ ي تتنــا�ف واحــ�ت
عــى العنــف والهمجيــة الــىت

ي يعيشــون فيهــا«.
الــىت

خالد أقيس: 
ظل الأطفال 

يمثلون أهدافاً 
سهلة نظراً 
لهشاشة 

نفسياتهم، 
وهو ما يجعل 
من تجنيدهم 
واستغاللهم 

جريمة تعكس 
همجية 

ي 
المستثمرين �ف

اءة ال�ب
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سؤال ذوات 

الّثمن الفادح يدفعه األطفال

ي 
ي محمود الريماوي: »�ف

/ الفلسطيىف ي
ي السياق ذاته، قال الكاتب الأرد�ف

�ف
ي آذار مارس 2011 تم تعذيب وقتل الطفل حمزة 

بداية الحراك السوري �ف
ارة  ي جنوب الباد، ومن هذه الجريمة المروعة امتدت �ش

الخطيب من درعا �ف
المعارضة. المحتجون المدنيون واصلوا احتجاجاتهم السلمية لمدة سبعة 

ة تم إغراق احتجاجاتهم بالدم«. أشهر، وخال هذه الف�ت

ي دأب 
ة من المجازر الىت وأكد أن »الأطفال والنساء يشكلون نسبة كب�ي

ف ومن  ي المقام الأول المدني�ي
النظام عى ارتكابها. التدخل الروىسي استهدف �ف

رهابية »داعش«  جملتهم الأطفال والنساء. إذا كان المقصود بالجماعات الإ
المتوحشة، فهي لم تتورع عن قتل البرش من مختلف الفئات والأعراق بمن 

ف رجل وطفل وامرأة«. ف السنة ول فرق ب�ي فيهم المسلم�ي

ي هذه 
وقال الريماوي: »الأطفال السوريون دفعوا ثمناً فادحاً ومروعاً �ف

، الذين  ف الحرب الدموية، ومنهم المقتلعون المهاجرون، وهؤلء بالماي�ي
خرجوا تحت قصف الطائرات والصواريخ وقاذفات القنابل. المدن السورية 
حمص وحلب وحماة دمرتها طائرات وصواريخ روسية يمتلكها جيش النظام 

قبل التدخل الروىسي وبعده. هناك آلف الفيديوهات إضافة إىل وثائق الصليب 
« والمنظمات  ي

الأحمر و«هيومن رايتس ووتش« ومنظمة العفو الدولية »أمنيسىت
ي توثق هذه الفظائع. 

الحقوقية السورية عى مدى الأعوام الخمسة الماضية الىت
هناك تجاوزات جسيمة لبعض قوى المعارضة المسلحة ذهب ضحيتها مدنيون 

لكن نسبة هذه التجاوزات طفيفة مقارنة بالمشهد العام«.

ف من الأطفال  ورة إيقاف استهداف المدني�ي ة إىل رصف ودعا الريماوي مبا�ش
خصوصاً: »هيا ندُع النظام والمعارضة وروسيا وإيران وحزب هللا والميليشيات 

ف الأجانب إىل تحريم استهداف  العراقية والأفغانية والباكستانية وعموم المقاتل�ي
ى ماذا ستكون نتيجة الدعوة. هيا نُجرّم منع  ف تحريماً مطلقاً، وس�ف المدني�ي

ى من الذي استخدم  وصول الدواء والغذاء إىل المناطق المنكوبة، وس�ف
. لطالما وصفت  ف ويستخدم هذه »الأسلحة« ضد الأطفال وعموم المدني�ي

ف بأنه أسلوب ينتمي إىل القرون الوسطى، والعالم  الأمم المتحدة حصار المدني�ي
.» ف كله يعرف من الذي يحارص المدني�ي

 محمود 
الريماوي: 
الأطفال 

السوريون 
دفعوا ثمناً 

فادحاً ومروعاً 
ي هذه الحرب 

�ف
الدموية، ومنهم 

المقتلعون 
المهاجرون، 

ف وهؤلء بالمالي�ي
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بقلم : محمد حمدي

بية والتعليم ي قضايا ال�ت
، مهتم بالبحث �ف ي أستاذ مغر�ب

 أهمية تملك
 الطفل لكفاية

 التموقع في
المكان والزمان
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1. الطفل:

عمــره)ا(  يتجــاوز  ل  الــذي  نســان  الإ هــو  الطفــل 
ي بيئــات متعــددة 

ســبعة عــرش ســنة، وينشــأ )تنشــأ( �ف
)تعيــش(  ويعيــش  والثقافيــة...،  التعليميــة  الأنمــاط 
ــ�ي ...، ويواجــه  ــر والتأث ــة بفعــل التأث التفاعــات الجتماعي
)تواجــه( الأحــداث الطبيعيــة بغريــزة حــب الســتطاع 
إيجابيــا  المســتقلة  الــذات  وتقويــة  التعلــم  ي 

�ف والرغبــة 
ي الحيــاة...؛ فهــو )فهــي( مخلــوق اجتماعــي بطبعــه، 

�ف
ــان  ــن والأم ــة بالأم ــع الجماع ــش م ــل( إىل العي ــل )تمي يمي
ــباع  ــى إش ــل( ع ــل )تعم ــة...، ويعم ــتقرار والطمأنين والس
ز(  ز )تــ�ب يــة...؛ ويــ�ب حاجاتــه)ا( بالنتمــاء إىل الجماعــة البرش
ب(  ب )تتــرش شــخصيته)ا( مــن خــال هــذه الجماعــة، ويتــرش
ــة  ــة بالأمكن ــة المرتبط ــة والخلقي ــ�ي الجتماعي ــا المعاي معه

والأزمنــة وظــروف الحيــاة...

2. التملك:

نســان  ف الإ عندمــا خلــق هللا جــل وعــا المخلوقــات، مــ�ي
ي التفكــ�ي والتطويــر 

عجازيــة �ف ه بقدرتــه العقليــة الإ عــن غــ�ي
مــن خصائــص  التفكــ�ي  عــى  فالقــدرة  الأرض؛  وعمــارة 
ي كرمــه هللا بهــا، فــإذا أحســن اســتخدام هــذه 

نســان الــىت الإ
ــ�ي كان  ــل التفك ــاح، وإذا عط ــلم النج ي س

ــى �ف ــة ارتق الصف
ــف  ــد وص ــاة. وق ي الحي

ــل �ف ــباب الفش ــم أس ــن أه ــك م ذل
ــة  ه بطريق ــ�ي ــم تفك ــر، ويت ــه المفك ــان بأن نس ــفة الإ الفاس
تلقائيــة، ويعــد التفكــ�ي أر�ت العمليــات النفســية والعقليــة، 
حيــث يمثــل إحــدى العمليــات العقليــة العليــا، وهــو نشــاط 
ة، ولكــن يســتدل عليــه  عقــىي كامــن ل يمكــن ماحظتــه مبــا�ش

مــن أثــره.

ــم  ي يض
ي ذا�ت

ــر�ف ــل مع ــو تحصي ــا ه ــك، تربوي والتمل
ــم  ــن التعل ــج ع ــارات، وينت ــارف والمه ــات والمع المعلوم
ي الــذي هــو نشــاط عقــىي يســتمر طــوال حيــاة 

الــذا�ت
نســان، ســواء كان هــذا التعلــم متعلقــا بالتعلمــات  الإ
ي 

�ف المكتســبات  وتخزيــن  البيئــة  بعوامــل  المحكومــة 
نســان للواقــع مــن حولــه أم بمــدى  الذاكــرة، أم بفهــم الإ
دراكيــة  ي معالجــة المعلومــات الإ

قدرتــه)ا( عــى التحكــم �ف
والعاطفيــة والجتماعيــة والحســية، أم بمســتوى تمكنــه)ا(  

ــمل: ي تش
ــ�ت ــك ال ــات التمل ــن آلي م
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ــا  ــة فهمه ــر ومحاول ــن الظواه ــرة م ــودة لظاه ــة المقص ــة الواعي ــاهدة الدقيق ي المش
ــىف ي تع

ــىت ــة ال - المالحظ
ــرة؛ ــك الظاه ــع تل ــاءم م ي تت

ــىت ــث ال ــاليب البح ــك بأس ــا وذل ــى تفاصيله ــرف ع ــا للتع وتحليله

ي مجــالت 
- والمرونــة؛ أي قــدرة الفــرد عــى التفكــ�ي بعقليــة مفتوحــة، حيــث تصـــدر منــه اســتجابات متعــددة �ف
متنوعــة؛ أي أن يســلك الفــرد أكثـــر مــن مســلك للوصــول إىل الأفــكار كافــة، او الســتجابات المحتملــة؛

حــات ذات  تيــان بأكــ�ب عــدد ممكـــن مــن الأفكـــار أو البـــدائل أو المق�ت ي تكــون بالقــدرة عــى الإ
- والطالقــة الــىت

ي زمــن محــدود؛
العاقــة بموقــف أو مفهــوم أو حالــة مــا �ف

ة لمفهــوم واحــد أو حــالت عديــدة مــن قاعــدة واحــدة  ي اســتعراض أمثلــة كثــ�ي
- والســتقراء الــذي يتمثــل �ف

بغــرض الوصــول إىل نتيجــة جديــدة أو التحقــق مــن نتيجــة ســابقة؛

- والســتنباط الــذي يتحقــق بالقــدرة عــى التوصــل إىل نتيجــة مختلفــة أو ضمنيــة مــن معلومــات ســابقة، وذلــك 
عــن طريــق معالجــة المعلومــات أو الحقائــق المتوافــرة، وذلــك انتقــال مــن الــكل إىل الجــزء ومــن العمــوم إىل 

الخصــوص ومــن القواعــد إىل التطبيقــات؛

- والســتدلل الــذي يكــون بعمليــة ذهنيــة تتضمــن وضــع الحقائــق، أو المعلـــومات بطريقــة منظمــة، حيــث 
تــؤدي إىل اســتنتاج أو قــرار أو حــل لمشــكلة، ول يكــون هــذا الســتدلل إل بتحديــد الســتنتاج أو التعميــم أو 
ط أن يكــون الدليــل  الحكــم أول، ثــم تقديــم الدليــل عــى الجـــودة أو الصــدق أو الصــواب أو الخطــأ ثانيــا، �ش

أو الأدلــة مــن داخــل الموضــوع نفســه أو مــن مصــادر عقليــة أو نقليــة؛

ي ضــم أجــزاء المعرفــة بعضهــا ببعــض بإحــكام، وتسلســل، ومــن دون فجــوات أو 
ــذي يتمثــل �ف - والربــط ال

ــة؛ ــدة إضافي ــدة ذات فائ ــا معــىف أو قيمــة جدي تناقــض، حيــث تعطين

ي يتكــون منهــا الموقــف، أو الظاهــرة أو الحــدث، 
- والتحليــل الــذي يتــم بتجزئــة المعلومــات إىل الأجــزاء الــىت

ــف  ــا؛ والتصني ــاً بينه ــودة فع ــات الموج ــة العاق ــزاء، أو رؤي ــك الأج ف تل ــ�ي ــدة ب ــات جدي ــة عاق ــرض إقام بغ
الــذي هــو عمليــة مــن عمليــات التفكــ�ي تقــوم عــى ماحظــة الظواهــر الماديــة، والأمــور المعنويــة، واســتنتاج 
ــاف مــن كل المتشــابهات،  ــن أصن ســماتها الظاهــرة، والمجــردة، وضــم المتشــابهات منهــا إىل بعضهــا، وتكوي
ف الأصنــاف فضــاً عــن تحديــد الأمــور المتضمنــة  ف بواســطتها بــ�ي ف الظواهــر للتميــ�ي وتحديــد أوجــه الختــاف بــ�ي
ف الظواهــر، والأمــور الملحوظــة، ويفهــم ممــا ســبق أن هنــاك أوجــه شــبه، وأوجــه اختــاف، ومتضمنــات،  بــ�ي
ف الأصنــاف، والمتضمنــات تحــدد تداخــل الأصنــاف؛  ف بــ�ي فأوجــه الشــبه تكــون الأصنــاف، وأوجــه الختــاف تمــ�ي
ــة  ــراد المقارن ــياء الم ف الأش ــ�ي ــاف ب ــه الخت ــاق، وأوج ــه التف ــد أوج ــى تحدي ــدرة ع ي الق

ــل �ف ــة وتتمث والمقارن
، والســتنتاج، والربــط، والخــروج بتعميمــات يمكــن  بينهــا، وتتطلــب المقارنــة القــدرة عــى التحليــل، والتفســ�ي
ف  كيــب الــذي هــو نشــاط عقــىي يمكــن الطفــل المتعلــم)ة( مــن التأليــف بــ�ي تطبيقهــا عــى ظاهــرات أخــرى؛ وال�ت
عنــارص أجــزاء الموضــوع، حيــث تشــكل بنيــة معرفيــة جديــدة تختلــف عــن الســابقة الأمــر الــذي يمكــن الطفــل 
وع جديــد؛ اح خطــة أو مــرش المتعلــم)ة( مــن إنتــاج مضمونــات معرفيــة جديــدة تختلــف عــن الســابقة، أو اقــ�ت
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ــا  ــخص، وفق ــف أو ش ــل أو موق ــى عم ــم ع ــدار حك ــى إص ــم)ة( ع ــدرة المتعل ــون بق ــذي يك ــم ال - والتقوي
ــة؛ ــ�ي معين لمعاي

ي 
ــات لحــل مشــكلة تعــرض �ف ــق أو النظري ــة أو الحقائ - والتطبيــق أي اســتخدام المفاهيــم أو القواعــد العلمي

موقــف جديــد؛

ــكان  ــان وم ي زم
ــه �ف ــن حول ــه ولم ــبة إلي ــديدة بالنس ــرة جـ ــان بفك تي ــى الإ ــدرة ع ي الق

ــى �ف ي تتج
ــىت ــدة ال - والج

. ف ــ�ي ــان مختلف ــع وزم ي موق
ــن �ف ــى الآخري ــدة ع ــون جدي ــد ل تك ــرة ق ــذه الفك ــن، وه محددي

ويكــون تمكــن الطفــل مــن آليــات تمكنــه)ا( للتعلــم، 
مهاراتــه)ا(  عــى  وجوبــا  تســتند  مختلفــة  بمهــارات 
العقليــة المتضمنــة لانتبــاه والتفكــ�ي والرؤيــة والممارســة 

والتقويــم... والتحصيــل 

 ، ي حــركي
ي هــي نشــاط ذهــىف

فمهــارة القــراءة الــىت
ي أزمنــة 

يكتســبها الطفــل مــن خــال قيامــه)ا( بممارســتها �ف
دراك والفهــم  ة كالربــط والإ مختلفــة بعمليــات ذهنيــة كثــ�ي
ي ...؛ كمــا أن الطفــل 

والتنظيــم والســتنباط وترابــط المعــا�ف
ي هــي نشــاط لغــوي 

يكتســب )تكتســب( مهــارة الكتابــة الــىت
ي ترتيــب محتــوى 

أســاىسي للتواصــل، بتدخــل عقلــه)ا( �ف

ــره عــى الســطح )المــكان(  ــذي يظهــر أث ي ال ــا�ب النــص الكت
ي باســتعمال حاســة لمســه)ا( مســتعينة بحاســة 

القــرا�أ
ي المــكان 

بــره)ا( لضبــط الحركــة الكتابيــة المنتظمــة �ف
الأســاس  ي 

�ف هــي  ي 
الــىت والوقائــع  الأحــداث  وتسلســل 

ــن... ــوم الزم ــخيص لمفه تش

الشــفاهي  التعبــ�ي  لمهــارات  الطفــل  واكتســاب 
ي البحــث عــن المعطيــات العلميــة 

ي تفيــده)ا( �ف والكتــا�ب
بائيــة وعلــوم  ف ي الوضعيــات الرياضياتيــة والف�ي

المتضمنــة �ف
ي يقــوي بهــا عمليــة تملكــه)ا( لكفايــة التموقــع 

الحيــاة، الــىت
ــكان والزمــان... ي الم

�ف
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3. الكفاية:

ــات  ــة »خليــط مــن مكون ــار الكفاي ــا، يمكــن اعتب تربوي
ي يجندها)تجندهــا( بكامــل إرادتــه)ا( 

شــخصية الفــرد، والــىت
تجلياتهــا  وتظهــر  مــا،  بعمل/مهمــة  )لتقــوم(  ليقــوم 
ي لقدراتــه)ا( ومهاراتــه)ا(  ي التطبيــق العمــىي والتجريــىب

�ف
ومعارفــه)ا( الخاصــة والعامــة«.

ي 
�ف الكفايــات  بويــة  ال�ت الأبحــاث  صنفــت  وقــد 

خمســة أصنــاف، وهــذه الأصنــاف هــي: صنــف الكفايــات 
وصنــف  اتيجية،  الســ�ت الكفيــات  وصنــف  التواصليــة، 
التكنولوجيــة،  الكفايــات المنهجيــة، وصنــف الكفايــات 

الثقافيــة... الكفايــات  وصنــف 

ــة  ــة تربوي ــان كفاي ــكان والزم ي الم
ــع �ف ــة التموق وكفاي

اتيجية،  حياتيــة تنــدرج ضمــن صنــف الكفايــات الســ�ت
ي بنائهــا منــذ أن يغــادر رحــم أمــه حيــا، 

يســتمر الطفــل �ف
ويقــوم بذلــك عــن طريــق التصــال الحــ�ي مــع الكائنــات 
البيئيــة،  المعطيــات  ومختلــف  والحيوانيــة  يــة  البرش
ــوى اللغــة  ــا، بواســطة محت ــا والفعــل فيه والتفاعــل معه
. هــذا  ي

ي والزمــا�ف
ه)ا( المــكا�ف الأم الــذي لــه تأثــ�ي عــى تفكــ�ي

ي المــدارس مــن 
ــذي ينمــو ويتطــور بالدراســة �ف التفكــ�ي ال

خــال المناهــج التعليميــة فتتطــور معــه كفايــة التموقــع 
ي المــكان والزمــان الازمــة لتقويــة شــخصية الطفــل حيــث 

�ف
ي أثنــاء الحديــث والســتماع 

ي ســلوكه)ا( المــد�ف
ز أثرهــا �ف يــ�ب

ي 
ي ...، و�ف يجــا�ب ي مــكان وزمــان تواجــده)ا( الإ

والحركــة �ف
ــة... ــة عام اتيجية بصف ــ�ت ــه)ا( الس ــة كفايات تنمي

4. التموقع في المكان والزمان:

ي المــكان والزمــان 
يمكــن اعتبــار تموقــع الطفــل �ف

بمختلــف حواســه)ا(،  بــه  يقوم)تقــوم(  حركيــا  ســلوكا 
ــه)ا( التدريجــي بأبعــاد المــكان والزمــان والعاقــات  وبوعي
النســبية فيمــا بينهــا، وبتفاعاتــه)ا( مــع الأشــياء المحيطــة 
بــه)ا( ســواء كانــت ملموســة أم مجــردة، وبممارســته)ا( 
ــا  ــوس لم / المحس ي

ــا�ف ــي/ العق ف العائق ــ�ي ــن التمي ــدرا م ق
ــارص  ــه)ا( عن ي ذات

( �ف ي
ــىف ي )تب

ــىف ــه( ... فيب ــه )تاحظ ياحظ
ي المــكان والزمــان، باحتكاكــه)ا( المبــا�ش 

ــة التموقــع �ف كفاي
ــع  ــه)ا( م ــا، وبتفاعل ــا فيه ي يحي

ــىت ــة ال ــات البيئ ــع معطي م
ي شــخصيته)ا( عــن طريــق التدريــب الــذي يقــوم 

اتهــا �ف تأث�ي
)تقــوم( بــه وســيط)ة( تربــوي)ة( يساير)تســاير( تجربتــه)ا( 
ي أماكــن وأزمنــة مختلفــة وبرعــات 

ي التحــرك والتجــوال �ف
�ف

ــو  ي بعــد الحب
ــم( المــ�ش ــم )تتعل ــل يتعل مناســبة، فالطف

ي 
ويتعلــم )تتعلــم( الجــري بعــد الســتعداد للجــري �ف

ــ�ب  ــب ع ــون التدري ــك يك ــه(، وكذل ف يعيه)تعي ــ�ي ــكان مع م
وســيط الثقافــة )الكتــاب، المتحــف، الظواهــر الفنيــة 
ي 

والعلميــة...(؛ والطفــل يصبــح متمكنــا )تصبــح متمكنــة( �ف
ي تشــمل 

حركتــه)ا( مــن اســتخدام الإحداثيــات الأنويــة )الــىت
ف ويســار وأمــام ووراء( قبــل اســتعماله)ا( الإحداثيــات  يمــ�ي
ق وغــرب  أعــى وأســفل و�ش ي تشــمل 

)الــىت الجغرافيــة 
ــهل  ــ�ب أس ــوي يعت ــام الأن ــمال...(، لأن النظ ــوب وش وجن
وأكــ�ش طبيعيــة، ممــا يجعــل الطفــل غالبــا مــا يعــرف 
ي مســاره)ا( »أيــن يقــع مــا هــو أمامــه)ا( ومــا هــو 

)تعــرف( �ف
ي يســاره)ا(«، ول 

ــه)ا( ومــا هــو �ف ي يمين
وراءه)ا( ومــا هــو �ف

ــدد(  ــدد )تح ــة ليح ــة أو بوصل ــاج( إىل خريط ــاج )تحت يحت
ي يريــد )تريــد( المــرور منهــا ول إىل النظــر نحو 

الطريــق الــىت
ــى  ــا�ش ع ــكل مب ــاده)ا( بش ــون اعتم ــث يك ــمس، حي الش
ي شــعوره)ا( بالتجاهــات 

جســمه)ا( وعــى حقــل بــره)ا( �ف
ــون  ــة، فيك ــات الجغرافي ــام الإحداثي ي نظ

ــا �ف ــة؛ أم الأنوي
ــع  ــها م ــف نفس ــة ل تكي ــم خارجي ــى مفاهي ــاده)ا( ع اعتم
... ولقــد اعتــ�ب الفاســفة  ي الســ�ي

التجــاه الخــاص بــه)ا( �ف
ــ�ي  ــت« أن التفك ــل كان ــن »إمانوي ــدءا م ــس ب ــاء النف وعلم

ــه... ــوي بطبيعت ــا أن ي هــو دوم
ــكا�ف الم

اســتخدام  مــن  متمكنــا  يصبــح  الطفــل  وإن 
ي تكــون 

ي وصــف ترتيــب الأشــياء الــىت
الإحداثيــات الأنويــة �ف

أمامــه)ا(، ويشــعر بالحاجــة إىل معرفــة الجهــات الأصليــة 
والعامــات المكانيــة لتســهيل تواصلــه)ا( مــع أبســط أوجــه 
الحيــاة اليوميــة، منــذ بلوغــه)ا( نهايــة الســنة الرابعــة مــن 
عمــره)ا(، العمــر الــذي يتيــح لــه)ا( فــرص الولــوج للتعليــم 
ف  الأوىلي المــدرىسي ويهيئــه)ا( إىل إدراك بــأن العاقــة بــ�ي
ي فقــط 

ي ليســت عاقــة ترابــط ذهــىف
اللغــة والتفكــ�ي المــكا�ف

القدرة على التفكير من 
خصائص اإلنسان التي 

كرمه اهلل بها، فإذا أحسن 
استخدام هذه الصفة 

ارتقى في سلم النجاح، 
وإذا عطل التفكير كان 

ذلك من أهم أسباب 
الفشل في الحياة
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وإنمــا هــي عاقــة ســببية أيضــا يتــم فيهــا توظيــف اللغــة 
ي كل مــكان وزمــان...

ه)ا( �ف ي لهــا تأثــ�ي عــى تفكــ�ي
الأم الــىت

ــن  ي الزم
ــداث �ف ــع( الأح ــع )تموض ــل يموض وإن الطف

ي أي ترتيــب 
ي مــىت جــرت؟، و�ف

ه)ا( ذهنيــا �ف مــن خــال تفكــ�ي
وقعــت؟، وكــم اســتغرقت مــن الزمــن تقريبــا؟؛ وأن إيقــاع 
ي لديــه)ا( يتغــ�ي بحســب الظــروف المرتبطــة 

الزمــن الذهــىف
ــل  ــل المل ــة )مث ــه)ا( الوجداني بالطبيعــة، والثقافــة، وحالت
والتعــب والقلــق والمنفعــة والمتعــة ...( حيــث يرتبــط 
إدراكــه)ا( للزمــن بانفعالتــه)ا(، فعندمــا يكــون )تكــون( 
غــ�ي مرتــاح)ة( أو قلــق)ة( يشــعر )تشــعر( بــأن الزمــن يمــر 
ببــطء لأنــه)ا( يركــز )تركــز( عــى الصــور الســلبية المرتبطــة 
بتوتــره)ا(، ممــا يجعــل دماغــه)ا( ينتــج الصــور بشــكل 
ــإن  ــة ف ــة إيجابي ــش الطفــل تجرب ــا يعي ــا عندم بطــيء، أم

ــع ... ــج صــورا بشــكل �ي دماغــه)ا( ينت

ي للطفــل يتحــدد مــن 
وهكــذا يبــدو أن الزمــن الذهــىف

خــال انتباهــه)ا( لاأحــداث، ومــن خــال انفعالتــه)ا( 
، وتســاعده  ف ي مــكان معــ�ي

عندمــا تحــدث هــذه الأحــداث �ف
ــه)ا( عــى الوعــي بالزمــن والمــكان، ويقــوم )تقــوم(  ذاكرت
ي ترافقهــا عــادة تعابــ�ي الوجــه 

بالخطابــات الشــفاهية الــىت
ي 

ي تســهم �ف
وأوضــاع الجســم والحــركات العفويــة الــىت

ي موضعــة 
ي والمســتقبل، و�ف

ــا�ف ف الم ــ�ي ــن الزمن ــ�ي ع التعب
ذاكرتــه)ا(  مخــزون  ات  بتأثــ�ي ؛  الحــارصف ي 

�ف نشــاطه)ا( 
ــأن  ــد ب ي تفي

ــىت ــه)ا( الســابقة ال المتكــون مــن تراكــم تجارب
ــه)ا(... ــه)ا( وبيئت ــا بماضي ــط حتم ي مرتب

ــا�ف ــلوك إنس كل س

ي تملــك الطفــل لكفايــة 
وممــا يســهم بشــكل فعــال �ف

التعلــم  ي 
�ف انخراطــه)ا(  والزمــان  المــكان  ي 

�ف التموقــع 
ي داخــل المدرســة أو خارجهــا، حيــث تتــاح 

ي �ف
التعــاو�ف

لــه)ا( فــرص تعلــم مهــارات تعاونيــة واجتماعيــة، فيعــرف 
ام  )تعــرف( كيــف يتعامل)تتعامــل( مــع الآخريــن باحــ�ت
ــم  ــة التعل ــم بيئ ي تنظي

ــدع( �ف ــاون، ويبدع)تب ــب وتع وح
مــع أقرانــه)ا(...؛ فمــن خــال قدرتــه)ا( عــى الحركــة تنمــو 
ــاس  ــيق والإحس ــارات التنس ــة ومه ــة الماحظ ــه)ا( ملك لدي
ي المــكان والزمــان؛ ويوظف)توظــف( المعلومــات 

بالتــوازن �ف
ي 

ــىت ــه)ا( ال ــق أهداف ــاة وف ــن الحي ــا م ــل عليه ي يحص
ــىت ال

ي بالقيــم )مثــل الأمانــة 
تعــ�ب عــن ارتباطــه)ا( الوجــدا�ف

ــكان  ــع الم ــه م ي تجربت ــ�ش ــا ي ــداع...(، مم ب ــدق والإ والص
ي 

ــخصيته)ا( �ف ي ش
ات �ف ــ�ب ــح الخ ي إىل تفت

ــ�ف ــان، ويف والزم
ــات  ــره)ا( لمعلوم ــث بتذك ــه)ا(، حي ــن حيات ــر م ــر مبك عم
ات وعــادات ومواقــف، ســبق لــه)ا( أدركهــا  ومعــارف وخــ�ب
ف  ــ�ي ف ب ــ�ي ــتطيع التمي ــه)ا(، يس ــا ذاكرت نته ف ي واخ�ت

ــا�ف ي الم
�ف

)لحظة=وقــت ومــدة زمنيــة  ي والزمــن الحارصف
الزمــن المــا�ف

ــل،  ف الحقيقــي مــن الأشــياء والمتخي ــ�ي ــة(، وب ة زمني = فــ�ت
ويمتلــك القــدرة عــى أن يضع)تضــع( نفســه)ا( مــكان 
ف بــه)ا( أثنــاء التواصــل  ه)ا( مــن النــاس المحيطــ�ي غــ�ي
ــر  ــم التقدي ــال( منه ــم، فينال)تن ــدث إليه ــم والتح معه
مــن  لحظــة  كل  ي 

�ف فهو)فهــي(  والتشــجيع؛  ام  والحــ�ت
أزمنــة يقظتــه)ا( واهتمامــه)ا( وانتباهــه)ا( يكون)تكــون( 
ــة  ــات الخارج ــه)ا( بالمعطي ــع اتصالت ــة( لجمي مدركا)مدرك
ــادرة( عــى  ــه)ا(، وقادرا)ق ي بيئت

ــه)ا( والموجــودة �ف عــن ذات
ي محيطــه)ا( الجتماعــي 

ي تحــدث �ف
ات الــىت تتبــع التغــ�ي

والطبيعــي؛ ويعتــ�ب إدراك الطفــل للزمــان مــن خــال 
ي والمســتقبل 

تعرفــه)ا( عــى نمــاذج للحــارصف والمــا�ف
ي تشــكيل شــخصيته)ا(، وأن النضــج الــذي يمتلكــه 

مهمــا �ف
)تمتلكــه( مــن خــال تمكنــه)ا( مــن معايــ�ي كفايــة التموقــع 
ي المــكان والزمــان ل يمكــن أن يحصــل إذا لــم تتطــور 

�ف
ف  ي بصــورة كافيــة بــ�ي

عمليــة التصــال بالمحيــط البيــىأ
المســتويات الثاثــة: »الأنــا« و«عالــم الآخريــن« و«حقيقــة 
ــه)ا(  ي الســن وتحصيل

ــه)ا( �ف ــع تقدم ــل م الأشــياء«. والطف
ي 

المــا�ف للزمــان  إدراكــه)ا(  يــزداد  الدينيــة،  للمعرفــة 
ي 

النبويــة، والــىت ي نزلــت فيهــا الديانــات 
الــىت والأمكنــة 

ي الزمــن الحــارصف أهميــة 
ت فيهــا، ويعي)تعــي( �ف انتــرش

ي يعتنقها)تعتنقهــا( ويمارس)تمــارس( شــعائرها 
الديانــة الــىت

المســتقبل،  ي 
�ف عليــه)ا(  فوائدهــا  مــدى  ويربط)تربــط( 

المســلم)ة(  الآخــرة... والطفــل  ي 
الدنيــا أم �ف ي 

ســواء �ف
ي أداء الصــاة وصيام 

يستثمر)تســتثمر( معرفتــه)ا( للزمــان �ف
فيجيب)تجيــب(  هللا؟  أيــن  نســأله)ا(  ف  وحــ�ي رمضــان، 
ي الســماء )أي فــوق عرشــه، وهــو معنــا 

بفطرتــه)ا( أن هللا �ف
ي كل مــكان وزمــان بســمعه ورؤيتــه وعلمــه(... كمــا أن 

�ف

يتمكن الطفل من 
آليات تمكنه للتعلم، 

بمهارات مختلفة تستند 
وجوبا على مهاراته 
العقلية المتضمنة 

لالنتباه والتفكير والرؤية 
والممارسة والتحصيل 

والتقويم...
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ي دراســته)ا( للتاريــخ والجغرافيــا ومــا فيهمــا مــن 
الطفــل �ف

وقائــع وأحــداث وعــ�ب ومعلومــات عــن الطبيعــة المكانيــة، 
ي 

يستطيع)تســتطيع( بلــورة معايــ�ي كفايــة تموقعــه)ا( �ف
ي بنــاء 

ي اســتيعاب المعلومــات المفيــدة �ف
المــكان والزمــان �ف

الحضــارة الكونيــة...

5. مزايا تمكن الطفل من كفاية التموقع في 
المكان والزمان:

ي 
- تســاعده)ا( عــى التمكــن مــن آليــات التنظيــم الــذا�ت

ي المــكان والزمان...؛
والجماعــي �ف

- تنمــي معرفتــه)ا( بذاتــه)ا( والتعبــ�ي عنهــا؛ - تســهم 
ي تعديــل منتظراتــه)ا( واتجاهاتــه)ا( وفــق مــا يفرضــه 

�ف
ــع...؛ ــات والمجتم ــة والعقلي ــور المعرف تط

ــه)ا( التموقــع بوعــي بالنســبة إىل الآخــر،  - تســهل علي
وبالنســبة إىل المؤسســات المجتمعيــة )الأ�ة، والمؤسســات 
بويــة والتعليميــة والتكونيــة، والمجتمــع(، والتكيــف معها  ال�ت
ومــع البيئــة بمفهومهــا الشــامل للجمــادات والكائنــات الحيــة 
والظواهــر الطبيعــة...؛ - تبلــور الوعــي المبكــر لديــه)ا( 
ي الحيــاة؛ - تجعــل شــخصيته)ا( 

بأســاليب حســن التــرف �ف
ــاء التواصــل معهــم؛ -  ــه)ا( أثن ــن إلي ــاه الآخري ــه لنتب جذاب
ي 

ي �ف ي وســلىب ف مــا هــو إيجــا�ب ف بــ�ي تنمــي قدرتــه)ا( عــى التميــ�ي
ي كل مــكان وزمــان؛

الأقــوال والأفعــال �ف

نصــات  ــارات الإ ــف مه ــان توظي ــى إتق - تســاعده)ا( ع
والزمــان  المــكان  ي 

�ف المقصــد،  واضــح  بشــكل  والحركــة 

ي تحــدث 
؛ - توجهــه)ا( إىل تقويــم الختــالت الــىت ف المناســب�ي

؛  ف ي مــكان وزمــان معينــ�ي
ي الأشــياء والعاقــات فيمــا بينهــا، �ف

�ف
قنــاع والقتنــاع والتأثــ�ي أثنــاء  - تنمــي قدرتــه)ا( عــى الإ
ــث  ــب العب ــى تجن ــاعده)ا( ع ــاس؛ - تس ــع الن ــل م التواص
مختلــف  ي 

�ف الطبيعيــة  أو  الجتماعيــة  البيئــة  بمعطيــات 
الأمكنــة والأزمنــة؛ - توفــر له)ا(عنــارص تحقيــق التــوازن 
فــات  الإ إىل  - توجهــه)ا(  الأشــياء؛  ف عالــم  بينــه)ا( وبــ�ي
ــه)ا(  ــن إطــار ذات ــه)ا( الخاصــة والخــروج م ــن إســار حيات م
العالــم  ي 

�ف شــخصيته)ا(  فيــه  تندمــج  أوســع  إطــار  إىل 
الــذي يريــد )تريــد( أن يــزداد )تــزداد( إدراكا لــه، وعــى 
إذابــة فرديتــه)ا( المحــدودة إىل فرديــة اجتماعيــة ترتبــط 
ــة  ــة الحي ــواد الطبيعي ــواع الم ــان وأن ــكان والزم بظــروف الم
ــر  ي يتأث

ــىت ــات ال ــهل التفاع ي تس
ــىت ــروف ال ــدة، الظ والجام

ــه)ا(  ــه)ا( وفكــره)ا( وانفعالت ــق تجارب ــا عــن طري ــر( به )تتأث
ي 

المــا�ف مــن  )تأخــذ(  يأخــذ  حيــث  ومكتســباته)ا(...، 
ي الحــارصف حكمــه)ا(، متحمــا)ة( 

زاده)ا( ويصــدر )تصــدر( �ف
ــع والأحــداث والظواهــر بتعقــل  مســؤوليته)ا( أمــام الوقائ
وتــرو؛ - تجعلــه)ا( يعــرف مــىت يطلــب مــن الآخريــن معلومــة 
يريدها)تريــده(؛ - تســاعده)ا( عــى استفســار والديــه)ا( 
وإخوتــه)ا( وأخواتــه)ا( عندمــا ل يعــرف )تعــرف( شــيئا؛ 
ي 

- تســاعده)ا( عــى عــرض رأيــه)ا( بأســلوب مناســب و�ف
ــن  ــاع ع ــن الدف ــه)ا( م ؛ - تمكن ف ــب�ي ــان المناس ــكان والزم الم
ي الــرأي ومشــاركة الآخريــن بنظــام وانتظــام؛ - 

حقــه)ا( �ف
اع الــذي يحــدث  ف ي معالجــة الــ�ف

تجعلــه)ا( يشارك)تشــارك( �ف
ف للتدخــل  ي مــكان وزمــان مناســب�ي

ف الأفــراد، و�ف أمامــه)ا( بــ�ي
ي 

ــة �ف ــه)ا( يشارك)تشــارك( بفعالي ام وتعــاون؛ - تجعل باحــ�ت
أنشــطة عمليــة مبســطة تعــزز ســلوكيات الواجــب والحــق؛ 
م قواعــد  ي مناقشــات جماعيــة ل تحــ�ت

- تجنبــه)ا( الدخــول �ف
ــه)ا(  ــم)ة((؛ - تجعل ــات للمتكل نص ــام والإ ــام والنتظ النظ
يحسن)تحســن( الســتماع بوضــوح إىل صــوت المتحــدث)ة( 
ــان  ي ضم

ــهم �ف ــث؛ - تس ــه)ا( الحدي ــه( ل ــا يوجه)توج عندم
ي التصــال الــذي يعــزز اســتقاليته)ا( ويقــوي 

حقــه)ا( �ف
ي التعبــ�ي والحصــول عــى المعرفــة النافعــة؛ 

مشــاركته)ا( �ف
ي الكتــب المصــورة 

- تســاعده)ا( عــى تدبــ�ي أزمنــة البحــث �ف
ومجــات الأطفــال والقصــص، ومتابعــة برامــج التليفزيــون 
ــخصيته)ا(  ــل ش ــه)ا(؛ - تجع ــة تهم ــى معلوم ــول ع للحص
ــعيه)ا(  ــه)ا( وس ــ�ي إىل ميل ي تش

ــىت ــاطية ال ــف: . بالنبس تتص
ات  إىل بنــاء العاقــات الجتماعيــة والتعامــل مــع الخــ�ب
، وبتعبــ�ي ســهل وبســيط... .  ي والتجــارب، بشــكل إيجــا�ب
ي التصــال 

ام ومرونــة �ف ة الآخريــن، باحــ�ت بالنفتــاح عــى خــ�ب
ي 

ي تتمظهــر �ف
ي الــرأي... . بيقظــة الضمــ�ي الــىت

واعتــدال �ف
ام  ف قــدام عــى أي رأي أو عمــل، مــع اللــ�ت التفكــ�ي قبــل الإ
وواجــب  بالمســؤولية  والشــعور  النضبــاط،  بقواعــد 
المواطنــة، والعمــل عــى كبــح جمــاح النفعــالت الســلبية.

يمكن اعتبار تموقع 
الطفل في المكان والزمان 

سلوكا حركيا يقوم به 
بمختلف حواسه، وبوعيه 
التدريجي بأبعاد المكان 

والزمان والعالقات النسبية 
فيما بينها
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المراجع المعتمدة: 

مجلة الباحث العدد 6 )2012(: 	 
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أن تتعــا�ف منــه الأمــة، فإنــه مــن عوامــل تخلفهــا وحروبهــا 
ــة. ــة والخارجي الداخلي

ي 
ويُعــد موضــوع متعــة النســاء مــن القضايــا الــىت

ون  ف ، فــإذا كان الشــيعة يجــ�ي ف يتجســد فيهــا غلــو الطائفتــ�ي
والقربــات،  العبــادات  ف  أ�ش مــن  ويعدونهــا  المتعــة 
ــزكاة  ــاة وال ــأن الص ي ش

ــرد �ف ــم ي ــا ل ــا م ي فضله
ــروون �ف وي

مــن الفضــل!، فــإن علمــاء الســنة يرفضونهــا ويعدونهــا زنــا! 
ــال  ــة ح ــت المتع ــراط، فليس ــو وإف ي غل

ف �ف ــ�ي وكا المذهب
كمــا قــال الشــيعة، وليســت حرامــا كذلــك كمــا قــال الســنة.

ي كلمــة غــاف الكتــاب عى لســان الكاتــب: »إن 
وجــاء �ف

ف  ــلم�ي ــباب المس ــدد ش ــرة ته ــت ظاه ــا أصبح ــة الزن فاحش
ي بشــدة، وأتســاءل 

ــىف ــا يؤرق ــ�ي فيه وفتياتهــم، وكان التفك
: هــل الــزواج العــادي وحــده كاف لعــاج ظاهــرة  ي نفــ�ي

�ف
ه مــن المنافذ؟  ســام غــ�ي الزنــا ومعالجتهــا؟ وهــل أغلــق الإ
ــك  ــزواج، وتل ــدرة عــى ال ــذي ل يجــد ق ــك الشــاب ال وذل
ي ل يخطبهــا أحــد، أل 

المــرأة الأرملــة أو المطلقــة الــىت
يعــة الحنفيــة مــا يخفــف عنهمــا؟  ي الرش

يمكــن أن يكــون �ف
وكنــت أجيــب نفــ�ي فأقــول: لــو كان الــزواج الدائــم حــا 
ي مجتمعاتنــا 

ت الفاحشــة بــكل أنواعهــا �ف ــا لمــا انتــرش نهائي
ــكاح  ء أن يكــون الن ي

ي ىسش
ــة �ف المســلمة. وليــس مــن الواقعي

عيــة الوحيــدة لتريــف الغريــزة  المؤبــد هــو الوســيلة الرش
ي موضــوع متعــة النســاء، 

ــرأ �ف ــت أق ي كن
ــم إ�ف الجنســية. ث

ــي  ــول نه ــول: »ل ــاس يق ــن عب ــد هللا ب ــيدنا عب ــت س فرأي
ي هــذه 

ــا إل شــقي«، فاســتوقفتىف ــا زن ــن المتعــة م ــر ع عم
ي الــذي يعتقــد أن الصحابــة 

، وأنــا الســىف ي
تــىف الجملــة وح�ي

مجمعــون عــى تحريــم المتعــة«.
جمة،  وت العقل، ترجمة فؤاد رصوف، القاهرة، المركز القومي لل�ت ت هايت، ج�ب * جل�ب

جمة، العدد 2543، 2015 اث ال�ت سلسلة م�ي

زواج المتعة... 
قراءة جديدة 

في الفكر السني
الســنة  ف  بــ�ي ي  المذهــىب العــداء 
الأكــ�ب  الــدور  والشــيعة ويلعــب 
ــن  ي ع

ــد والتغــا�ف ــق التقلي ي تعمي
�ف

؛  ف الحقيقــة عنــد علمــاء الطائفتــ�ي
فــكل منهمــا تقابــل غلــو الأخــرى 
ــف  ــد المخال ــود عن ــق الموج اف بالح ــ�ت ــه، وكأن الع بمثل

ف مــن أساســه! ينســف مذهــب المعــ�ت

ي 
ــون �ف ف يبالغ ــ�ي ــاء الطائفت ــل علم ــداء جع ــذا الع وه

ــائكة  ــة الش ــذه القضي ــة، وه ــول زواج المتع ــض أو قب رف
ــن الأزرق  ي محمــد ب يفصــل القــول فيهــا الباحــث المغــر�ب
ي 

�ف جديــدة  قــراءة  المتعــة،  »زواج  كتابــه  ي 
�ف الأنجــري 

ــرش  ــة للن ي »دار رؤي
ــذي صــدر مؤخــرا �ف « ال ي

ــر الســىف الفك
والتوزيــع« بالقاهــرة.

ي الأوســاط 
وقــد أثــار الكتــاب عاصفــة مــن النتقــاد �ف

؛ فقــد قــدم محمــد بن  ي ي المغــرب العــر�ب
الســنية وخاصــة �ف

الأزرق الأنجــري رؤيــة جريئــة ومغايــرة للســائد والمطــروح 
، وحــاول أن يفــكك الخطــاب الفقهــي مــن  ي

ي الفكــر الســىف
�ف

يــف. ي الحديــث الرش
الداخــل، علمــا أنــه متخصــص �ف

ي  ي مقدمــة الكتاب، أن العــداء المذهىب
ويــرى الكاتــب �ف

ي المغــالة 
ف الســنة والشــيعة لعــب ويلعــب دورا �ف بــ�ي

ــه، وكأن  ــرى بمثل ــو الأخ ــل غل ــا تقاب ــكل منهم ــة؛ ف الفقهي
اف بالحــق الموجــود عنــد المخالــف ينســف مذهــب  العــ�ت
ف مــن أساســه، ويــرى الباحــث أن هــذا مــرض يرجو  المعــ�ت

لعب
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يعــرض الكاتــب لاأدلــة الدالة عــى إباحــة زواج المتعة 
ي يســتند إليهــا 

وعــدم نســخه، ونقــاش علمــي للحجــج الــىت
ي دعــوى نســخ إباحــة المتعــة وتحريمهــا بعدمــا 

فقهاؤنــا �ف
ف عــى  ــا متفقــ�ي ــت حــال؛ فــزواج المتعــة »كان علماؤن كان
وعيتــه، وإنمــا وقــع ذلــك  تحريمــه ونســخه بعــد ثبــوت مرش
ــذي  ــل رحمــه هللا ال ــن حنب مــام أحمــد ب التفــاق بعــد الإ
ــن  ــة م ــارصا لجماع ــوع، وكان مع ي الموض

ــان �ف ــه رأي كان ل
باحــة وعــدم النســخ«. ف بالإ الفقهــاء الســنة القائلــ�ي

ــة قرأهــا،  ي زواج المتعــة بجمل
ــه �ف ــب رأي ــم الكات يدع

قيلــت عــى لســان حــ�ب الأمــة عبــد هللا بــن عبــاس، 
ي موضــوع متعــة النســاء لأكــون عــى 

فيقــول: »كنــت أقــرأ �ف
ــن  ــد هللا ب ــت ســيدنا عب ــد مناظــرة الشــيعة، فرأي ــة عن بين
عبــاس يقــول: لــول نهــي عمــر عــن المتعــة مــا زنا إل شــقي. 
، فتســاءلت: هــل المتعة  ي

تىف ي هــذه الجملــة وح�ي
اســتوقفتىف

ــا  ــا كمــا يقــول حــ�ب الأمــة؟ ثــم وجــدت علماءن عــاج للزن
يجمعــون عــى أنهــا كانــت مباحــة ثــم نســخت وحرمــت، 
غزواتهــم  ي 

�ف يفعلونهــا  كانــوا  الأطهــار  الصحابــة  وأن 
، وهــو: هــل  ي

ي ســؤال زلــزل كيــا�ف
وأســفارهم. ثــم داهمــىف

مــن المنطقــي أن يبيــح هللا تعــاىل للصحابــة متعــة النســاء، 
ــية ل  ــة الجنس ــم، والفتن ــرا له ــد كان متي ــزواج المؤب وال
ات  ــاء بالعــرش م ي مجتمعهــم، والجــواري والإ

ــا �ف وجــود له
ف  ي صــى هللا عليــه وســلم بــ�ي عنــد الواحــد منهــم، والنــىب
ســام وبعــده،  أظهرهــم، والتعــدد كان عادتهــم قبــل الإ
ف حــرب واســتعداد لحــرب، ثــم يحرمهــا عــى  وأوقاتهــم بــ�ي
ــا، وأكــ�ش تعرضــا  ي بعدهــم، وهــم أضعــف إيمان

ــأ�ت مــن ي
والدراســة  البحــث  إعــادة  أن  إىل  خلصــت  ؟وهنــا  ف للف�ت
المتأنيــة، بعيــدا عــن التعصــب والعاطفــة، هــي الســبيل 

يعــة مــن متعــة النســاء«. لمعرفــة موقــف الرش

ي 
لكــن هــل مــا قدمــه الأنجــري هــو بمثابــة الفتــوى الىت

ة حــىت يحــل مشــاكله  ف تبيــح للمســلم اســتخدام هــذه المــ�ي

للــدرس  طــرح  موضــوع  أنــه  أم  نســانية؟  الإ الجنســية 
اث مــن  وتجميــع الأدلــة عــى إباحتــه مــن بطــون كتــب الــ�ت

ناحيــة وإعمــال العقــل مــن ناحيــة أخــرى؟

ي ســبع 
يقــول الكاتــب: »قمــت بالبحــث المعمــق المتأ�ف

ي الموضــوع، أرجــو 
، انتهــت بتســط�ي كتــاب ضخــم �ف ف ســن�ي

ه لتعــم الفائــدة، وهــذه  أن تتيــر ىلي ظــروف طبعــه ونــرش
المقــالت مأخــوذة منــه باختصــار وتــرف. وكل نقــل أورده 
ي الأصــل، وكل حكــم أصــدره عــى 

فيهــا، هــو نقــل موثــق �ف
روايــة مــا هــو حكــم مــدروس، فــا مجــال للمشــاغبة علينــا 
ي مقــال 

ي مقالنــا بعــض مــا ننقلــه، فنحــن �ف
بأننــا ل نوثــق �ف

ــام  ــارئ بالأرق ــى الق ــويش ع ــدم التش ــه ع ــن في يستحس
ــرة  ــة مناظ ــتعداد لأي ــى اس ــ�ي ع ــد الحق ــع، والعب والمراج
ــو عــى الهــواء  ي القضيــة، ول

أو نقــاش علمــي موضوعــي �ف
ــم، لأن  ــوى عال ــث ول فت ــت رأي باح ــا قدم ة.. فم ــا�ش مب
عيــة عظيمــة، لهــا رجالهــا كبــار الفقهاء،  الفتــوى وظيفــة �ش
ي المجالــس العلميــة 

ولهــا جهاتهــا المختصــة ممثلــة �ف
ــرأ  ــىت أتج ــاً ح ــت أحمق ــى. ولس ــي الأع ــس العلم والمجل
فتــاء بجــواز ممارســة المتعــة قبــل أن يصــدر ذلــك  عــى الإ
ف ووضــع  عــن الجهــات المختصــة، وقبــل أن يتــم التقنــ�ي

يعــات الازمــة«. الترش

طــرح  مــن  والهــدف   ، فــو�ف ليــس  الأمــر  إذن 
نــكاح  حــول  النقــاش  إثــارة  هــو  الموضــوع،  هــذا 
ــؤال  ه، وس ــ�ي ــاض وغ ــوع الإجه ــ�ي موض ــا أث ــة، كم المتع
ــه  ــث حديث ــه الباح ــة. يوج ــات المختص ــاء والجه الفقه
إىل الســادة العلمــاء قائــا: »أيهــا الســادة الموقــرون، 
المتعــة قــول  بتحريــم  القطــع  أن  لعلكــم تعلمــون 
ــن المذهــب  ــا م ، تــرب إلين ــكي ــا المال ي مذهبن

متأخــر �ف
الشــافعي عــ�ب ســيطرة علمائــه عــى الدراســات الأصوليــة 
ــه  ي هللا عن

ــس ر�ف ــن أن ــك ب ــا مال ــة، وإن إمامن والحديثي
ــاب  ي كت

ــل ترفــه �ف ــم المتعــة، ب ــم ينــص عــى تحري ل
ــط«. ــة فق ــى الكراه ــدل ع ــأ ي الموط

مــام  ثــم يذكــر أقــوال وروايــات مــن موطــأ الإ
ــد  ــا يري ــه ل يحــرم المتعــة، وإنم ــا أن ــم منه ــك يفه مال
بيــان أحقيــة منــع ســيدنا عمــر لهــا، باعتبــاره حاكمــا 
ــدي سياســة  ــرد عــى منتق ــم ال ــن ث ــة، وم واجــب الطاع
مــام يقــول: إن عمــر بــن  ي هللا عنــه؛ فــكأن الإ

الفــاروق ر�ف
الخطــاب حاكــم يجــوز لــه منــع المتعــة المباحــة بدليــل 
 . ي غــزوة خيــ�ب

ي صــى هللا عليــه وســلم لهــا �ف منــع النــىب
بقاء  وكان منعهــا يــوم خيــ�ب بإجراء عســكري يهــدف إىل الإ
عــى الجهوزيــة القتاليــة للصحابــة، أو لأن اليهــود كانــوا 

قدم محمد بن األزرق األنجري 
في كتابه رؤية جريئة ومغايرة 

للسائد والمطروح في الفكر 
السني، وحاول أن يفكك 

الخطاب الفقهي من الداخل



١٢3

العدد )٢٩( - ٢٠١٦

كتب  
 مراجعات   

امــا لمعتقــدات  ي اح�ت يــرون المتعــة حرامــا، فمنعهــا النــىب
ــأ  ي الموط

ــاء �ف ــري: »ج ــول الأنج ــود، يق ــ�ب اليه ــل خي أه
ي يحــىي 

: )بــاب نــكاح المتعــة(: حدثــىف ي
بروايــة يحــىي الليــىش

ي 
عــن مالــك عــن ابــن شــهاب عــن عبــد هللا والحســن ابــىف

ي طالــب عــن أبيهمــا عــن عــىي بــن  محمــد بــن عــىي بــن أ�ب
ــه  ــه أن رســول هللا صــى هللا علي ي هللا عن

ــب ر�ف ي طال أ�ب
ــن أكل  ، وع ــ�ب ــوم خي ــاء ي ــة النس ــن متع ــى ع ــلم نه وس
ــن  ــن اب ــك ع ــن مال ي ع

ــىف ــية. وحدث نس ــر الإ ــوم الحم لح
شــهاب عــن عــروة بــن الزبــ�ي أن خولــة بنــت حكيــم 
دخلــت عــى عمــر بــن الخطــاب، فقالــت: إن ربيعــة بــن 
ــن  ــر ب ــرج عم ــه، فخ ــت من ــرأة فحمل ــتمتع بام ــة اس أمي
ــو  ــال: هــذه المتعــة، ول ــا يجــر رداءه فق الخطــاب فزع

ــا لرجمــت«. ــت تقدمــت فيه كن

يتســاءل الكاتــب: هــل المتعــة عــاج للزنــا كمــا يقــول 
ــه  ــري أن ــرى الأنج ــاس؟ وي ــن عب ــد هللا اب ــة عب ــ�ب الأم ح
ــكادون يجمعــون عــى أنهــا كانــت  ــا ي لمــا وجــد أن علماءن
مباحــة ثــم نســخت وحرمــت، وأن الصحابــة الأطهــار كانــوا 
ــؤال  ــب س ــأل الكات ــفارهم، س ــم وأس ي غزواته

ــا �ف يفعلونه
ــاىل  ــح هللا تع ــي أن يبي ــن المنطق ــل م ــا: ه ــفا وجريئ كاش
للصحابــة متعــة النســاء، والــزواج المؤبــد كان متيــرا 
ي مجتمعهــم، ثــم 

لهــم، والفتنــة الجنســية ل وجــود لهــا �ف
ــا،  ــف إيمان ي بعدهــم، وهــم أضع

ــأ�ت ــن ي ــى م ــا ع يحرمه
ــب إىل أن إعــادة  ــا خلــص الكات ؟ وهن ف وأكــ�ش تعرضــا للفــ�ت
ي  البحــث والدراســة المتأنيــة، بعيــدا عــن التعصــب المذهىب
ــن  ــة م يع ــف الرش ــة موق ــبيل لمعرف ــي الس ــي، ه الطائف
متعــة النســاء. ويــرى أن مقولــة ســيدنا عبــد هللا بــن عبــاس 
عيــة مباحــة هدفهــا  ف الصــواب، وأن المتعــة وســيلة �ش عــ�ي

ــا. ــة مــن الزن التخفيــف والوقاي

وع، منعــه ســيدنا عمــر  ــاح مــرش ــكاح المتعــة مب إن ن
ــه،  ــة أمت ــى مصلح ــاهر ع ــي الس ع ــة الرش ــه الخليف بصفت
تبــة  بغيــة وقايــة المجتمــع مــن النتائــج الكارثيــة الم�ت
اف بأولدهــم  عــن اســتمتاع بعــض النــاس دون العــ�ت
ــب �ا، إذ يجــوز  ي الغال

ــم �ف ــت تت ــا كان مــن المتعــة، لأنه
ــكي ل  ــرأة. ول ــد أو ام ــل واح ــهادة رج ــا بش ــي فيه أن يكتف
يمــان ســتارا يخفي فاحشــة الزنــا. ويرى  يتخذهــا ضعــاف الإ
ــاب  ــن الخط ــر ب ــاروق عم ــيدنا الف ــد س ــري أن مقص الأنج
كان نبيــا، لكنــه كان مطالبــا بتشــديد الإجــراءات دون منــع 
ضنــا أنــه لــم يجــد بــدا مــن  حاســم. ويقــول إننــا: »إذا اف�ت
ي هللا عنــه ل يســع الأمــة اليــوم، 

المنــع، فــإن اجتهــاده ر�ف
ون  ــ�ي ــا، وكث ي الزن

ف مهــددون بالوقــوع �ف فشــباب المســلم�ي
منهــم منغمســون فيهــا ويرجــون الخــاص. فعــى العلمــاء 

، وعــى فقهــاء  ي
أن يجهــروا برفــع الحظــر والمنــع الفــارو�ت

يعــات المنظمــة والمقيــدة لهــذا  حــوا الترش القانــون أن يق�ت
عــي العاجــي«. ــكاح الرش الن

ــديد  ــده وتش ــم تقيي ــد ت ــد ق ــزواج المؤب وإذا كان ال
إجراءاتــه، حيــث لــم يعــد يكفــي فيــه الــوىلي والمهــر 
إىل  مفتقــرا  أصبــح  بــل  والصيغــة،  ي 

العــر�ف شــهاد  والإ
المســؤولة،  الســلطات  عنــد  بــه  والتريــح  التوثيــق 
ــق  ــا إىل وثائ ــة، ومحتاج ــى إذن المحكم ــا ع ــار متوقف وص
تؤكــد  وأخــرى  المعــدي،  المــرض  مــن  الخلــو  تثبــت 
أوىل. المتعــة  زواج  إجــراءات  تشــديد  فــإن   العزوبــة، 
ف عــن  فــا بــد أن يكــون مرحــا بــه عنــد الســلطات ليتمــ�ي
ــون  ــكي تك ، ول ف ــ�ي ــاء المحتمل ــوق الأبن ــا لحق ــا، وضمان الزن
ــوىلي  ــإذن ال ــم ب ــن أن يت ــدة، ويستحس ــة بالع ــرأة ملزم الم
وعلــم أ�ة المــرأة صونــا لكرامتهــا إذا ظهــر الحبــل، وكان 
ــرف  ــرأة، لأن الع ــم وىلي الم ــتمتعون دون عل ــة يس الصحاب
ــك، وهــذا مــن الفــروق الأساســية  ي كان يســمح بذل العــر�ب

ــكاح المتعــة. ــزواج الدائــم ون ف ال ــ�ي ب

ــى  ــر ع ــر خط ــائد أم ــار الس ــة التي ــك أن مخالف ل ش
الباحــث، فهــو إذا ناقــض أقــوال طائفتــه، ووافــق طائفــة 
هــا، ســارع أهــل طائفتــه إىل نفيــه وشــتمه واتهامــه بأنــه  غ�ي
ــودي.  ــا أوذي وع ــة، وربم ــة المخالف ــب الطائف ــى مذه ع
رهــاب الفكــري مــن أســباب ســكوت الكبــار قبــل  وهــذا الإ
ــاً  ــدة وفقه ــة، عقي ــق الثابت ــن الحقائ ــ�ي م الصغــار عــن كث
ــد  ي أح ــىب ــب المذه ــي والتعص ــ�ي الطائف ــاً. فالتفك وتاريخ
ي هــذا الأمــر: 

ذم الأمــة وتصارعهــا، ويســتوي �ف أســباب تــرش
ــا،  ــا ومنع ــارس إرهاب ف يم ــ�ي ــكا الفريق الســنة والشــيعة؛ ف
بــل يمــارس اتهامــا بالخــروج عــى صحيــح الديــن، ل فــرق 
ــون  ي الك

ــم أن ســنة هللا �ف ف ســنة وشــيعة، رغ ــ�ي ــك ب ي ذل
�ف

التعــدد والختــاف والتنــوع، فكلنــا ل يمكــن أن نكــون 
نســخا مكــررة مــن بعضنــا البعــض، وليــس مــن المنطقــي 

الهدف من طرح هذا الموضوع، 
هو إثارة النقاش حول نكاح 

المتعة، كما أثير موضوع 
اإلجهاض وغيره
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ي 
ــرأي أو �ف ي ال

ــاف �ف ــرد الخت ــر لمج ــا الآخ ــي أحدن أن ينف
ــة. ــة والدنيوي ــة لاأمــور الديني ــة الرؤي زاوي

إنهــا محاولــة مــن الباحــث، يعيــد فيهــا البحــث 
ي  المذهــىب التعصــب  عــن  بعيــدا  المتأنيــة،  والدراســة 
ــن متعــة النســاء،  يعــة م ــف الرش ــة موق ــي، لمعرف الطائف
ف لــو وقعــت  حفاظــا عــى حقــوق الأبنــاء الذيــن المحتملــ�ي

. ف ــلم�ي ــة المس ف عام ــ�ي ــا ب ــم زن ــدر هللا جرائ ل ق

ــن  ــون م ــذي تك ــاب، ال ــة الكت ي نهاي
ــب �ف ــت الكات يثب

ــج  ــن نتائ ــه م ــل إلي ــا توص ، م ف ــ�ي ــول ومقدمت ــة فص أربع
تحــت عنــوان »ثمــرة البحــث«، حيــث يــرى أن أقــوى 
برهــان عــى أن »أمــر المعصــوم بفــراق النســوة لــم يكــن 
ي 

تحريمــا أو كراهــة، هــو ترخيصــه صــى هللا عليــه وســلم �ف
ي غــزوة أوطــاس، ثــم 

ة، وذلــك �ف المتعــة بعــد الفتــح مبــا�ش
.» ف ــتمتع�ي ــن المس ــه ع ــكوت خليفتي ــكوته وس س

ــة،  ي الخاتم
ــاء �ف ــا ج ــه كم ــرة بحث ــب أن ثم ــرى الكات ي

ــن أن  ــاب، م ف الكت ــ�ت ي م
ــه �ف ــا قدم ــوع م ــن مجم ــت م تثب

ة بــن معبــد ل ينقــل عــن رســول هللا صــى هللا عليــه  ســ�ب
ــن  ــتمتع به ــاء المس ــراق النس ــه بف ــر أصحاب ــلم إل أم وس
ي 

ــه �ف ــام. هــذا منتهــى مــا صــح عن ــة أي بعــد انقضــاء ثاث
ــه. ــرض صحت ــى ف ــة ع ــأن المتع ش

ي صــى هللا عليــه  وأَصــحُّ لفــظ ينســب إىل النــىب
ــعد  ــن س ــث ب ــق اللي ي طري

ــا ورد �ف ــه م ي حديث
ــلم �ف وس

وإحــدى روايــات عبــد العزيــز بــن عمــر، وهــو: »مــن كان 
ي يتمتــع بهــن فليخــل 

ء مــن هــذه النســاء الــىت ي
عنــده ىسش

ــبيلها«. س

، حســب القواعــد الأصوليــة، ل يتضمن  وهــذا التعبــ�ي
ي 

أيــة عبــارة تــدل عــى التحريــم أو الكراهــة. والروايــات الــىت
ــات  ــة، رواي ــن المتع ــى ع ــم نه ي الكري ــىب ــا أن الن ــاء فيه ج
ة أو مــن روى عنــه  بالمعــىف اختــر فيهــا الربيــع بــن ســ�ب

ي عبــارة »نهــى«.
اللفــظ النبــوي �ف

ي أجــل المتعــة بعــد 
والمعــىف أنــه نهــى عــن الزيــادة �ف

ــات  ــول رواي ــة المرخصــة. وهــذا المعــىف مدل تمــام المهل
ــة  ــن لهيع ــد هللا ب ــع وعب ــن الربي ــز ب ــد العزي ــث وعب اللي

ــن عمــر. ــز ب ــد العزي والخامســة لعب

ــر  ــى أن أم ــري ـ ع ــرى الأنج ــا ي ــان ـ كم ــوى بره وأق
المعصــوم بفــراق النســوة لــم يكــن تحريمــا أو كراهــة، هو 
ي غــزوة 

ة، وذلــك �ف ي المتعــة بعــد الفتــح مبــا�ش
ترخيصــه �ف

 . ف أوطــاس، ثــم ســكوته وســكوت خليفتيــه عــن المســتمتع�ي
ــة مفتوحــة عــى المناقشــة  ــة الأمــر ســتظل القضي ي نهاي

�ف
ــرف  ــن ط ــام م ــم أو اته ــاء ودون تحري ــادة دون إقص الج
ي الأمــر 

لاآخــر بإشــاعة الزنــا والفاحشــة، مــا دام لــم يــرد �ف
ــه.  ــم زواج المتعــة أو كراهــة إتيان ــد رصاحــة تحري ــا يفي م
، فهــو خــ�ي مــا لــم يــرد فيــه  ف وكل مــا ييــر أمــر المســلم�ي

نــص رصيــح.

أقوى برهان ـ كما يرى األنجري 
ـ على أن أمر المعصوم بفراق 

النسوة لم يكن تحريما أو 
كراهة، هو ترخيصه في 

المتعة بعد الفتح مباشرة، 
وذلك في غزوة أوطاس، ثم 

سكوته وسكوت خليفتيه عن 
المستمتعين

كتب  
 مراجعات  
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در حديثــا عــن مؤسســة »مؤمنــون 
بــا حــدود للدراســات والأبحــاث« 
ي قســم 

ي �ف
و�ف إلكــ�ت ي 

ملــف بحــىش
ــه  ــة«، ســاهم في ــوان »الطائفي ــة، بعن الدراســات الديني
اف الباحــث  ف العــرب، تحــت إ�ش مجموعــة مــن الباحثــ�ي
التونــ�ي بســام الجمــل، وتنســيق الباحــث التونــ�ي 

ــي. ــس الطريق أن

ي تقديمــه لهــذا الملــف، يتســاءل أنــس الطريقــي 
و�ف

عــن مفهــوم الطائفيــة، ويقــول: هــل الطائفيــة مفهــوم 
؟،  ، أم جيوســياىسي ي

، أم ثقــا�ف ي
إثــىف ي 

، أم عــر�ت ي
ديــىف

ــإن »مفهــوم  ــه، ف ــا اختلفــت مدلولت ــه مهم ويوضــح أن
الثقافــة  ي صنعتهــا 

الــىت المفاهيــم  كســائر  الطائفيــة 
نســانية، مفهــوم تاريخــي  العالمــة لتســمية الظواهــر الإ
ــك محمــل  ــخ، وهــو لذل ي التاري

يســمي ظاهــرة توجــد �ف
نســان عى معــىف الحياة،  ي يســبغها الإ

بــكل الــدللت الــىت
ــش  ــا، ليعي ي يصطنعه

ــىت ــىف ال ــات المع ــف تركيب ومختل
 ، الســياىسي لوجــوده  المؤسســة  فيهــا وبهــا رصاعاتــه 
ــوال دال  ــع الأح ي جمي

ــه �ف ــردي. ولكن ــي، والف والجتماع
شــكاىلي الــذي يســيج حيــاة  عــى طبيعــة هــذا الوجــود الإ
نســان،  ي يختارهــا الإ

النــاس بأنمــاط مــن التقســيمات الــىت
ي 

ــا تتحــول إىل أســوار ممأسســة يعــر �ف ــان م لكــن �ع
اق حدودهــا الآ�ة، والمانعــة لســيان  الغالــب اخــ�ت

.» ي
نســا�ف ــه التحــرر الإ ــف علي ــذي يتوق المعــىف ال

، عمليــة  ي
ي هــذا الملــف البحــىش

ســيجد القــارئ �ف
تفكيــك مــن منظــورات مختلفــة لقضيــة الطائفيــة؛ ففــي 
ــن  ــراق م ــة، الع ــة الطائفّي ــون بـــ »المواطن ــث معن بح
حلــم المواطنــة إىل المواطنــة الطائفّيــة«، يهتــّم الأســتاذ 

كتب  
 إصدارات  

الطــــائفيــة

َ صـ

إصدارات إصدارات إصدارات 
إصدارات إصدارات 
إصدارات 

يمكــن للقــارئ أن يتعــرف عــى تفاصيــل 
ــن  ــا م ه صــدارات وغ�ي ــن كل هــذه الإ أو�ف ع
ضافــة إىل التعــرف  إصــدارات المؤسســة، بالإ
ي تبيــع 

عــى مراكــز البيــع والمكتبــات الــىت
ربــوع  عــ�ب  المؤسســة  إصــدارات  جميــع 
ي عــ�ب الولــوج لموقــع مؤسســة  الوطــن العــر�ب
»مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث« 
: الخــاص بالكتــب عــى الرابــط الرســمي التاىلي
book.mominoun.com  

http://book.mominoun.com/
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بعملّيــة  تونــس  مــن  المنعــم شــيحة  عبــد  الباحــث 
لبعــض  الطائفــّي  للتقســيم  تمــارس  ي 

الــىت الرّســكلة 
الشــعوب العربّيــة، انطاقــاً مــن نمــوذج العــراق، ويفّر 
ف هــذه مــن قبــل  ي تجــري بهــا عملّيــة التحيــ�ي

الكيفّيــة الــىت
ي عــراق مــا بعــد 

قليمّيــة والمحلّيــة المتحّكمــة �ف القــوى الإ
ــ�ب إلباســها  ــك ع ف لهــذه الظاهــرة، وذل صــّدام حســ�ي
ثــوب المواطنــة. إّن هــذا الثــوب كمــا يقــول الباحــث هــو 
ــة وتمأســس  الثــوب الحديــث الــذي تقــّدم فيــه الطائفّي

ــات. يع ف والترش ــ�ي ــطة القوان ــط بواس وتضب

ــد  ــة حــذاِم عب ــ�ي الأســتاذة الباحث ومــن جهتهــا، تث
ي بحثهــا »البهائّيــة هــل هــي فرقــة 

الواحــد مــن تونــس، �ف
أم طائفــة أم عقيــدة؟« مشــكلة الدللــة المفهومّيــة 
ــة  ــة طائفّي ــل عّين ــاداً عــى تحلي ــك اعتم ــح، وذل للمصطل
هــي البهائّيــة الشــيعّية، فعرّفــت بهــا وبتعاليمهــا الدينّية، 
ّ المؤّســس لهــذا المفهــوم  اكــب الــدلىلي وكشــفت عــن ال�ت
ي هــذه الفرقــة الــذي يجعــل منه نســيجاً، تتــآزر خيوطه 

�ف
ي كّل 

اق �ف عــى إحــكام شــبكة التســييج المانعــة لــكّل اخــ�ت
ي 

تقســيم طائفــّي شــبيه. ولأجــل هــذا عــادت إىل البحــث �ف
ــة لهــذا التشــّكل العقــدّي  المســتندات المعرفّيــة والدينّي
ي 

ــد �ف ــة والتوحي ــ�ي التجزئ ــى معاي ــة ع ــه المختلف ودللت
ســامّية. الثقافــة العربّيــة الإ

بنمبــارك،  عــىي  التونــ�ي  الأســتاذ  الباحــث  أّمــا 
ومقومــات  »الطائفيــة  بـــ  العنــون  بحثــه  ي 

�ف فيحــاول 
ــم  افات«، أن يتفّه الخطــاب الطائفــي: تأمــات واســترش
ــة  ــ�ب دراســتها مــن الناحي ظاهــرة الطائفّيــة تاريخّيــاً ع
ــا  ي عاقاته

ــث �ف ــك بالبح ــة، وذل ــّية والهويّاتّي الجيوسياس
ــة  قليمّي ــة والإ المتشــّعبة عــى مختلــف الأصعــدة الهوويّ
العلمّيــة، ل  تلّبــس بعضهــا بطابــع  ي 

الــىت والدولّيــة، 
ــة  ــر الغربّي ــز الفك ، ومراك ّ ي ــر�ب اق الغ ــترش ــع الس ــيما م س
 ّ ي العــر�ب للعالــم   ّ مســتقبىي لتقســيم  ومشــاريعها 

ســامّي. الإ

وانطاقــاً مــن دراســة عّينــة مــن ظاهــرة القتــل 
ي مــر بعــد ثــورة 

فــت ضــّد الشــيعة �ف الطائفّيــة اق�ت
ي 

2011، يهتــّم الباحــث المــرّي ســامح محّمــد إســماعيل �ف
ي مــر محنــة الخــاص 

مقالــه تحــت عنــوان »الشــيعة �ف
ي تاريــخ الآلم«، بظاهــرة الطوائــف الدينّيــة مــن منظــور 

�ف
ــا عــى التحــّول مــن  ي مــدى قدرته

ــّي، ويبحــث �ف اجتماع
وضــع الســتثناء مقارنــة بالهيــاكل الجتماعّيــة الدائمــة إىل 
مرحلــة الندمــاج الــذي يحّولهــا إىل مكــّون مــن مكّونــات 
النســيج الجتماعــّي. ولهــذا أنجــز قــراءة تاريخّيــة لتاريــخ 
ــق  ــذي عّم ّ ال ي

ــىف ــه الدي ــة بمدلول ــوم الطائفّي ــّون مفه تك

كتب  
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ف أنـّـه مرتبــط بمفاهيــم 
ّ ثنّيــة مــع الآخــر، وبــ�ي التفرقــة الإ

مفهــوم  أبرزهــا  مــن  ســامّي  الإ الوعــي  ي 
�ف تقليديّــة 

ــة اندمــاج الطائفــة الشــيعّية  ح تعّطــل عملّي ــة. و�ش الأّم
ــات  ــى صعوب ــة ع ــا عّين ــري بوصفه ــع الم ي المجتم

�ف
ــات. ي المجتمع

ــف �ف ــاج الطوائ اندم

بتجّليــات  يهتــّم  الــذي  نفســه  المنظــور  مــن 
ح الباحــث التونــ�ي  ي نماذجهــا المحلّيــة يــرش

الطائفّيــة �ف
شــكالّية الطائفّيــة  ي وجهــاً آخــر لإ

بــدر الديــن هوشــا�ت
هــو وجههــا الســياىسي الــذي يمّثــل أحــد التحّديــات 
المطروحــة عــى الدولــة الوطنّيــة؛ فهــي كما يصــف تمّثل 
ــس  ــّي المؤّس ــد الجتماع ــّددة للعق ــر المه ــد المخاط أح
وريّــة  لكيانهــا، ولكّنهــا مــن جهــة أخــرى قنــاة تمثيــل رصف
ــات  ف مكّون ــ�ي ــوازن الســياىسي ب ــن الت ي يؤّم

ــا�ف للتعــّدد الثق
المجتمــع المتعــّدد وحقــوق الأقلّيــات المنضويــة تحتــه.

ــدي إىل  ــارك الحام ــ�ي امب ــث التون ــعى الباح ويس
ي توّجــه هــذا 

ــة الــىت الإجابــة عــن أبــرز الأســئلة المفهومّي
الملــّف، وهــي المتعّلقــة بالمفهــوم الّلغــوي الصطاحي 
ل مختلــف ارتباطــات المفهــوم الثقافّيــة  ف الــذي يخــ�ت
ــن  ــك المنظــور ع ــن ذل ــن الّلغــة، فيبحــث م ــاً م انطاق

ــتمرارها. ــي واس ــا التاريخ عمقه

وفضــاً عــن هــذه البحــوث والمقــالت، فقــد تــوىّل 
الباحثــان الأســتاذ منتــر حمــادة مــن المغــرب، وفــوزي 
ف  ف مــن مجّلتــ�ي بــن عّمــار مــن تونــس تعريــب مقالــ�ي
ي الموضــوع، بينمــا حــاور الأســتاذ والباحــث 

ف �ف مختّصتــ�ي
ي يوســف هريمــة الأســتاذ المــري حســن حّمــاد  المغــر�ب
حــول موضــوع الطائفّيــة ومتعّلقاتــه مــن مباحــث العقــل 

ســامي. الإ

ي  ي قســم قــراءات الكتــب، قــرأ الباحــث المغــر�ب
و�ف

ــوع  ي الموض
ــبيب �ف ــم ش ــاب كاظ ــد كت ــى الزاهي مصطف

تعــّدد  الطائفّيــة:  »المســألة  عنــوان  تحــت  نفســه 
ي الدولــة الواحــدة«، بينمــا اهتــّم الأســتاذ 

الهويّــات �ف
الباحــث التونــ�ي رؤوف دّمــق بإنجــاز قــراءة نقديّــة 

ف الديــن والسياســة«. لكتــاب »الطائفّيــة بــ�ي
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ي العدد التاسع 
الهمجية والحضارة �ف

من مجلة »يتفكرون«

َ خـ
صصــت مجلــة »يتفكــرون« الفصليــة 
عــن  الصــادرة  الثقافيــة،  الفكريــة 
حــدود  بــا  »مؤمنــون  مؤسســة 
للدراســات والأبحــاث«، ملــف عددهــا التاســع لموضــوع 
مــن  مجموعــة  فيــه  وســاهم  والحضــارة،  الهمجيــة 
ف والمفكريــن العــرب بمقاربــات متنوعــة، حاولــت  الباحثــ�ي
ف دأب الفكــر  ، اللتــ�ي ف ف المقولتــ�ي اب مــن هاتــ�ي القــ�ت
ي 

التوســل بهمــا �ف الحديــث والمعــارص عــى  ي  الغــر�ب
بريــة والتوحــش،  حكمــه عــى المجتمعــات ودمغهــا بال�ب

. ي
والــر�ت بالتحــرف  أو 

ي  ي تقديمــه لهــذا العــدد، أشــار الباحــث المغــر�ب
و�ف

ــن  ــه »م ــة، إىل أن ــر المجل ــس تحري ، رئي ي
ــرا�ف حســن العم

وري التنويــه إىل أن الهمجيــة ل تشــ�ي إىل مــا قبــل  الــرف
ي الموافــق لــكل 

نســان، وإنمــا هــي الظــل الــو�ف تاريــخ الإ
نســانية حينمــا  خطــوة مــن خطواتــه. إننــا ل نخــرج مــن الإ
نتــرف بطريقــة همجيــة، وحدهــم البــرش يرتكبــون 
ي القتــل وممارســة التعذيــب 

أعمــال وحشــية ويتفننــون �ف
.» عــى الغــ�ي

ويشــ�ي إىل أنــه ل توجــد حضــارة ل نلفــي فيهــا عمقا 
همجيــا، إذ تنتــج الهمجيــة عــن خاصيــة جوهريــة للكائــن 
ــا ل تشــ�ي إىل  ــا، إنه ــزول يوم ــن المحــال أن ت ي م ــرش الب
لحظــة تاريخيــة بعينهــا، أو إىل شــعب دون آخــر. إن مــا 
ي 

ــوم مــن ممارســات وحشــية، وتطهــ�ي عــر�ت نشــهده الي
ي قمــة 

وســحل وتعذيــب، لدليــل ســاطع عــى أننــا �ف
ــا  ــاءل: م ــا أن نتس ــق لن ــا يح ــية. وهن ــة والوحش الهمجي
يــة كلمــا ازدادت تقدمــا ازدادت وحشــية  ي أن البرش

الــر �ف
وبربريــة؟ وأيــن تكمــن منابــع الهمجيــة؟

ويتضمــن الملــف مجموعــة مــن المقــالت، مــن 
نســان  الإ مصــ�ي  والحضــارة،  الهمجيــة  ف  »بــ�ي بينهــا: 
المدنيــة  ف  بــ�ي و«النحــن   ، ي جلــىب لخالــص  أيــن؟«  إىل 
ــات  ي مدون

ــات �ف ــراد، و«مراجع ــعيد بنك ــش« لس والتوح
ــاك  ــة، و«هــل هن ــن عناي ــز الدي « لع ي الســتعاء الغــر�ب
نســانية  لفيصــل دراج، و«الإ إنســانية؟«  مــن حضــارة 
 » الكاســيكي ي  العــر�ب الفلســفي  الفكــر  ي 

�ف والبهيميــة 
ــا  ــة فقدان ــن الهمجي ــوك: م ــون ل ــيخ، و«ج ــد الش لمحم
اءة إىل الهمجيــة تخلفــا عــن ركــب الصناعــة« لمحمــد  للــ�ب
هاشــمي، و«الهمجيــة والحضــارة: آليــة إصــاح الطبيعــة 
ــة« لحاتــم أمزيــل. ــة الحديث ي الثقافــة الغربي

ــة �ف ي البرش

وإىل جانــب الملــف، يتضمــن العــدد أبوابــا أخــرى، 
ــة، وحــوارات،  ــة وفنيــة وعلميــة متنوع بهــا مــواد أدبي
لأنشــطة  وترجمــات، وحصــادا  الكتــب،  ي 

�ف وقــراءات 
ــا حــدود للدراســات والأبحــاث«. ــون ب مؤسســة »مؤمن
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كتب  
 إصدارات  

بـــ  المعنــون  ي 
البحــىش للملــف  تقديمــه 

النتمــاء  ف ضيــق  بــ�ي والهويــة«  »الديــن 
الباحــث  يوضــح  بــداع«،  الإ وســعة 
أن  الملــف،  عــى  ف  المــرش دواق،  الحــاج  الجزائــري 
يــة تاريخيــاً لــم  ي عاشــتها البرش

»الراعــات الدينيــة الــىت
تتعــاف منهــا بعــد، بــل هنــاك مــن يميــل إىل تقديــر أنهــا 
ي صــورة معتقــدات خاصيــة تواجه 

تعــود بشــكل لفــت �ف
، وبدافــع  ي

الجميــع، بداعــي خلوصهــا الهــووي والنتمــا�أ
، بمــا  ف ي عــى العالمــ�ي

فــرض نمطهــا الفهمــي والمعيــ�ش
ي يجــب أن تؤديهــا، ولأنهــا الموكلــة 

هــو رســالتها الــىت
والخالصــة،  الثابتــة  الجميــع  طبيعــة  عــى  للحفــاظ 
خاصــة وأنهــا تمتلــك مضمونــاً هوياتيــاً قــاراً ل يتبــدل ول 
ي لــروح 

، وتديــن لاأســاف بالتأســيس الأول والنهــا�أ يتغــ�ي
الجامعــة وقيمهــا«.

، المنشــور ضمــن  ي
ف هــذا الملــف البحــىش ويتمــ�ي

قســم »الديــن وقضايــا المجتمــع الراهنــة«، بجمعــه 
ف عــرب حــول ماهيــة الهويــات  لدراســات مهمــة لباحثــ�ي
وحقيقتهــا، وطبيعتهــا المركبــة، وعــدم تحملهــا لاأشــكال 
ــد  ــذي أك ــذا ال ــة، وه ــة المفهومي ــن الناحي ــة م المنكفئ
ي عملــه الأســاىسي 

عليــه الدكتــور مصطفــى بــن تمســك �ف
ي التأكيــل المفهومــي 

عــن مفهــوم الهويّــة بعنــوان »�ف
ــاج دواق  ــراه الح ــذي أج ــوار ال ــه إىل الح ــة«، ومن للهوي
ف بــن تومــي، حيــث أبــرز  ي والمفكــر د. اليمــ�ي

مــع الــروا�أ
ف الأصوليات  ي بيــان طبيعــة الصلة بــ�ي

لمســته التحليليــة �ف
ــور محمــد شــهيد  ــه إىل المقاصــدي الدكت ــة، ومن والهويّ
ه عــن  ــة«، وســ�ب ــة الهوي ي قضي

ــون بـــ »�ف ــه المعن ي بحث
�ف

 ، ســام الســياىسي ف مــآزق الهويــات ومضايق الإ الصلــة بــ�ي
ــور دوره  ــح والمتن ــي الأصــوىلي المنفت ــون للوع ــف يك وكي

 إصدارات  

الديــــــــن والهويـــــــة
ــة،  ــات المغلق ــاط التدين ــض أنم ــات بع ــة أزم ي معالج

�ف
وهــذا يحتــاج لطريقــة تربويــة إبداعيــة، وهــو مــا كرّســه 
ي الهويـّـة المبدعــة، 

بــوي الدكتــور لطفــي الحجــاوي �ف ال�ت
ف آخريــن، أحدهمــا ســاقه الدكتــور أبــو  ثــم إىل نموذجــ�ي
بكــر مبــاركي عــن النمــوذج الأصــوىلي اليهــودي وكيــف 
ي العتقــاد، ومنــه إىل رفــض الآخريــن والأغيــار، 

انغلــق �ف
ي تجــارب فهميــة وممارســاتية مريــرة مــع 

والدخــول �ف
ــة  ــاء وهويّ ــوذج انتم ــق نم ــا خل ــف، م ــوع والمختل المتن
حديديــة صلبــة، زعمــت طهوريتهــا المطلقــة، ومنهــا إىل 
ــف  ــارص، وكي ــا المع ــار تاريخين ي إط

ــش �ف ــة الدواع تجرب
ــه  ــا حاول ــذا م ــاً، وه ــة قات ف للهويّ ــ�ي ــل مع ــح تأوي يصب
، إىل جانــب  ي عامــر عبــد زيــد الوائــىي

المفكــر العــرا�ت
ــات،  ــن الهويّة/الهوي ــة ع ي مقدم

ــف ككل �ف ــره للمل تصدي
ــيابها  ــد انس ــىت تفق ــانية، وم ــة إنس ــح منفتح ــىت تصب وم
وحيويتهــا وتتكلــس، وتضحــي واجهــات مســيجة تصنــف 
ــارة، ل تطــور فيهــا  ــ�ي ق ــاس بحســب مجموعــة معاي الن

ــد. ول تجدي

أمــا الدكتــور مبــارك دريــدي، فقــد عمــل عــى 
ــاً  ــاً، مبين بولوجي ــة أن�ش ــن والهويّ ف الدي ــ�ي ــة ب ــار الصل اختب
أهميــة اعتمــاد مفهــوم المواطنــة كأســاس للتصنيــف 
ي 

والنتمــاء، وكذلــك مــا ســاقه الدكتــور حمــدي بشــ�ي �ف
ي بــه 

ي هــذا المضمــار، وأعــىف
قراءتــه للكتــاب الكاســيكي �ف

ف معلــوف عــن الهويــات القاتلــة، وترياقاتهــا  كتــاب أمــ�ي
ــه  ي قراءت

ــري �ف ــدر الحم ــث ب ــة الباح ي مقارب
ــة �ف الرحماني

ــاج  ــم ح ي القاس ــد أ�ب ــة لمحم ــامية الثاني س ــة الإ للعالمي
حمــد، وكيــف يمكننــا أن نجــد فيــه مــا يعطينــا الفرصــة 
إذا  خاصــة  المختلفــة،  الهوويــة  الأزمــات  لمعالجــة 
نســان  ــة القائمــة عــى قيمــة الإ ــا روحــه الرحماني اعتمدن

ــه. ــه وعالميت وإطاق

ي
�ف
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ــاد  ــر اقتص ــف »تقري ش
ي 2015-  المعرفــة العــر�ب
العالــم  أن   ،»2016
ي بــدأ يســتعد لحقبــة جديــدة  العــر�ب
ــدد مســتخدمي  ي ع

ــو �ف ــا النم عنوانه
ــع أن  ــذي يتوق ــت، وال ن ن�ت شــبكة الإ
ــتخدم  ــون مس ــو 226 ملي ــغ نح يبل

.2018 العــام  بحلــول 

ي 
وأشــارت التقديــرات الــواردة �ف

ــّم  ــذي ت ــي، ال ــر النوع ــذا التقري ه

َ كـ
ــت  ــل »أورين ــن قب ا م ــ�ي ــه أخ تقديم
 Orient Planet( »بانيــت لاأبحــاث
خــاص  حفــل  خــال   )Research
العربيــة  مــارات  بالإ ي  د�ب بمدينــة 
المتحــدة، إىل أّن معدلت اســتخدام 
ارتفاعــاً  نــت ستســجل  ن�ت الإ شــبكة 
بحلــول  إىل%55  لتصــل  ملحوظــاً 
العــام 2018 مقارنــة بـــ 37.5% خــال 
ــاً  ــة بـــ 7% تقريب ــام 2014، متفوق الع
عــى معــدل النمــو العالمــي المتوقع 

والبالــغ 3.6 مليــار مســتخدم.

ــاملة  ــات ش ــر بيان ــدم التقري وق
ــئة  ــائدة والناش ــات الس ــول التجاه ح
مســلطاً  المعرفــة،  اقتصــاد  ضمــن 
ايــد نحــو  ف الضــوء عــى التوجــه الم�ت
ي 

�ف واســع  نطــاق  عــى  الســتثمار 
ــا  ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــث البني تحدي
ورصــد  والتصــالت.  المعلومــات 
التقريــر أيضــاً التطــّورات الحاصلــة 
والتطويــر،  البحــث  صعيــد  عــى 
ي تنامــي أعــداد 

ي تظهــر بوضــوح �ف
والــىت

ي العالــم 
اع المســجلة �ف بــراءات الخــ�ت

١3٠

ارتفاع عدد مستخدمي 
اإلنترنت في العالم 

العربي إلى
 226 مليون 
بحلول 2018

لغة األرقام  
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لغة األرقام  

المملكــة  ي 
�ف وبالأخــص   ، ي العــر�ب

ــر  ــاول التقري ــعودية. وتن ــة الس العربي
العوامــل الدافعــة للتوســع الديناميــكي 
المعرفــة،  اقتصــاد  يشــهده  الــذي 
الأول  المقــام  ي 

�ف يُعــزى  والــذي 
الــدول  مــن  المبذولــة  الجهــود  إىل 
العربيــة لتحقيــق التنويــع القتصــادي 
القتصــادات  عــن  بعيــداً  والتحــول 
ي كان لهــا 

المعتمــدة عــى النفــط، والــىت
ي إطــاق مبــادرات رائــدة 

الأثــر الأكــ�ب �ف
البتــكارات  أحــدث  ي 

تبــىف تســتهدف 

التقنيــة ضمــن القطاعــات القتصاديــة 
ــة  ــة والضياف الرئيســة، ل ســّيما التجزئ

هــا. وغ�ي

إحصاءات حديثة حول 
المجاالت الحيوية

إحصــاءات  التقريــر  وقــدم 
حــول  قّيمــة  ومعلومــات  حديثــة 
ذات  الحيويــة  المجــالت  مختلــف 
ــم  ي العال

ــة �ف ــاد المعرف ــة باقتص الصل
مــارات  ، حيــث تبــّوأت دولــة الإ ي العــر�ب
أن  بعــد  عربيــاً  الصــدارة  موقــع 
»مــؤ�ش  ي 

�ف الأوىل  المرتبــة  احتلــت 
للعــام  ي  العــر�ب ي 

و�ف لكــ�ت الإ الأداء 
وتصــدرت   ..%67.35 بمعــدل   »2015
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
ات  ي مــؤ�ش

ــف العــام �ف الســت التصني
تكنولوجيــا المعلومــات والتصــالت 
العــام  خــال  ي  العــر�ب العالــم  ي 

�ف
المرتبــة  ي 

�ف البحريــن  وجــاءت   .2015
ي 

�ف  %74.15 ســجلت  أن  بعــد  الأوىل 
نــت،  ن�ت معــدلت اســتخدام شــبكة الإ
ي 

فيمــا حققــت الكويــت أعــى نســبة �ف
انتشــار الهواتــف النقالــة بـــ %194.62.

اســتخدام  »مــؤ�ش  ورصــد 
تكنولوجيــا المعلومــات والتصــالت 
ات  ــؤ�ش ــة م « أربع ي ــر�ب ــم الع ي العال

�ف
ــدول الـــ 18  ــة مــن ال ــكل دول رئيســة ل
ق الأوســط وشــمال  ي منطقــة الــرش

�ف
كي 

»مشــ�ت مــؤ�ش  هــي:  أفريقيــا، 
كي 

ــة«، ومــؤ�ش »مشــ�ت ــف النقال الهوات
الهواتــف الثابتــة«، مؤ�ش »مســتخدمي 
نــت« ومــؤ�ش »عــدد أجهزة  ن�ت شــبكة الإ
ــم احتســاب  ــة«. ويت ــر المثبت الكمبيوت
جمــع  خــال  مــن  العــام  المــؤ�ش 
الرئيســة  الأربعــة  ات  المــؤ�ش نتائــج 
لــكل دولــة وتقســيمها عــى إجمــاىلي 
ارتفــاع  ويشــّكل   . ي

الســكا�ف التعــداد 
المــؤ�ش  وفــق  المســّجلة  الدرجــة 
ــاح  ــتوى النج ــى مس ــاً ع ــام دلي الع
ي نظــم تكنولوجيــا المعلومــات  ّ

ي تبــىف
�ف

والتصــالت.

توسع عدد مستخدمي 
اإلنترنت في العالم العربي

وتعكــس نتائــج »توقعــات أعــداد 
ي  ي العالم العر�ب

نــت �ف ن�ت مســتخدمي الإ
2014-2018« مــدى التوّســع الكبــ�ي الذي 
يشــهده قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
التقديــرات  ظــل  ي 

�ف والتصــالت 
ــبكة  ــل عــدد مســتخدمي ش ــأن يص ب
ــو  ــة إىل نح ــدول العربي ي ال

ــت �ف ن ن�ت الإ
226 مليــون مســتخدم بحلــول العــام 

.2018

يرتفــع  أن  التقريــر  ويتوّقــع 
ــة  ي المنطق

ــت �ف ن ن�ت ــار الإ ــدل انتش مع
ي العــام 

مــن حــواىل 37.5 بالمئــة �ف
ي العــام 

2014 إىل أكــ�ش مــن 55 بالمئــة �ف
ــة، أعــى مــن  2018، أي بنســبة 7 بالمئ
ــار  ــغ 3.6 ملي ــي البال ــّدل العالم المع
الصــادرة  ة  الأخــ�ي للبيانــات  وفقــاً 
ــتقلة »إي  ــة المس ــة البحثي ك ــن الرش ع

.» ماركتــ�ي

وقــد تمــت أيضــاً دراســة مســتوى 
ي عــى شــبكة  تواجــد المحتــوى العــر�ب
ــا  نــت، وبالأخــص عــ�ب »ويكيبيدي ن�ت الإ
ونيــة  لك�ت /«Wikipedia، الموســوعة الإ
ف  للمســتخدم�ي تتيــح  ي 

الــىت الحــرة 
ــوى. ــر المحت ــة أو تحري ــة إضاف إمكاني

ويُذكــر أن »ويكيبيديــا« انطلقــت 
ــر )كانــون الأّول( 2001 باللغــة  ي 15 يناي

�ف
إضافــة  لحقــاً  وتمــت  يــة،  ف نجل�ي الإ
اللغــات  ومئــات  الفرنســية  اللغــة 
يــن  ي شــهر أكتوبــر )ترش

الأخــرى. و�ف
»ويكيبيديــا«  أطلقــت   ،2015  ) ي

الثــا�ف
نســخاً متخّصصــة بـــ 291 لغــة بمــا 
فيهــا اللغــة العربيــة، وتضــم بمجملها 

ــال. ــون مق ــن 34 ملي ــ�ش م أك

نظــرًة  التقريــر  يســتعرض 
التجزئــة  متاجــر  أبــرز  عــن  عامــًة 
ــعها  ــا وتوّس ــاق نمّوه ــة وآف وني لك�ت الإ
عــى  المتنامــي  قبــال  الإ ظــل  ي 

�ف
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منطقــة  ي 
�ف القائمــة  نــت  ن�ت الإ كات  �ش

ي هــذه الدراســة 
ق الأوســط. وتــأ�ت الــرش

المســتفيضة اســتجابًة للنمــو الكبــ�ي 
ي 

و�ف لك�ت الذي ســّجله قطــاع التســّوق الإ
ــة  ــدار الســنوات القليل ــاً عــى م إقليمي
دفــع  ي 

�ف أســهم  والــذي  الماضيــة، 
عجلــة الســتثمارات العالميــة ضمــن 
ي المنطقة.

ونيــة �ف لك�ت ســوق التجــارة الإ

المدن الرقمية أو الحوكمة 
الرقمية

إىل  التحــّول  ة  مســ�ي تســتحوذ 
ي المنطقــة عــى 

اقتصــاد المعرفــة �ف
ــز  ًة مــن التقريــر الــذي يرّك حصــًة كبــ�ي
ي المقــام الأّول عــى دراســة مــا يُعرف 

�ف
بـــ »المــدن الرقميــة«، مــع تســليط 
الضــوء بشــكل خــاص عــى تجربــة 
ي أثبتــت مكانــة مرموقــة لهــا 

ي الــىت د�ب
ي 

�ف مــدن   10 أفضــل  قائمــة  ضمــن 
العالــم مــن حيــث الحوكمــة الرقميــة 
ي العــام 2014، متفّوقــة ذلــك عــى 

�ف
ــل لنــدن  ــة مث ــرز العواصــم العالمي أب

وفيينــا. وســتوكهولم  وأوســلو 

ــهر  ي ش
ــادرة �ف ــة ص ــاً لدراس ووفق

قبــل  مــن   2014 )أيلــول(  ســبتم�ب 
ــة نيوجــرىسي  ــة لولي الجامعــة الحكومي
»روتجــرز/ »Rutgers حــول المواقــع 
ونيــة الرســمية لـــ 100 مــن المــدن  لك�ت الإ
ي 100 دولــة حــول العالــم، 

الرئيســة �ف
التاســعة وفــق  المرتبــة  ي  احتلــت د�ب
ــة الرابعــة مــن  المــؤ�ش العــام والمرتب
والمرتبــة  الخدمــات  تســليم  حيــث 
الخصوصيــة  حيــث  مــن  الخامســة 

والأمــن.

تضمنــت الدراســة، تحــت عنــوان 
ي البلديــات حــول 

»الحوكمــة الرقميــة �ف
العالــم«، تقييمــاً لمســتوى حضــور 
البوابــات  أو  ونيــة  لك�ت الإ المواقــع 
ي 

ــىت ــات، وال ــدن أو البلدي ــمية للم الرس
المحليــة  الحكومــات  أمــام  تتيــح 
ــاملة  ــات الش ــم المعلوم ــة تقدي إمكاني

المّتبعــة  داريــة  الإ النظــم  حــول 
ونيــة. لك�ت الإ الحكوميــة  والخدمــات 

مــدن  الدراســة عــرش  وشــملت 
ي الأردن، والمنامة 

عربيــة، هي: عّمــان �ف
المملكــة  ي 

�ف والريــاض  البحريــن،  ي 
�ف

ي 
�ف والقاهــرة  الســعودية،  العربيــة 

ــت العاصمــة، ومســقط  مــر، والكوي
ي 

ــدار البيضــاء �ف ــان، وال ي ســلطنة ُعم
�ف

ي العــراق، وتونــس 
المغــرب، وبغــداد �ف

. ي ضافــة إىل د�ب العاصمــة، بالإ

الترتيب األكاديمي للجامعات 
العربية

اقتصــاد  »تقريــر  يســتعرض 
أبــرز   »2016-2015 ي  العــر�ب المعرفــة 
ي تحّققــت عــى صعيــد 

نجــازات الــىت الإ
وفقــاً  التعليميــة  المنظومــة  تطويــر 
تيــب الأكاديمــي للجامعات  لنتائــج »ال�ت
ف أهــم هــذه  العربيــة 2015«. ومــن بــ�ي
ــك  ــة المل ــف »جامع ــازات تصني نج الإ
السادســة  المرتبــة  ي 

�ف عبدالعزيــز« 
عالميــاً عــن فئــة الرياضيــات.

نجــازات  الإ أهــم  تمّثلــت 
ي 

�ف ي  العــر�ب العالــم  ي 
�ف الأكاديميــة 

يــات الجامعــات  اختيــار خمــس مــن ك�ب
العربيــة ضمــن »تصنيــف شــنغهاي 
 ،)ARWU(« العالميــة  للجامعــات 
منهــا أربــع جامعــات ســعودية احتلــت 
ــم  ــتوى العال ــى مس ــز الأوىل ع المراك
ة  ي النســخة الأخــ�ي

ســامي �ف ي والإ العــر�ب
ــهر  ــال ش ــادرة خ ــف الص ــن التصني م

.2015 )حزيــران(  يوليــو 

»جامعــة  مــن  كل  وحافظــت 
الملــك  الملــك ســعود«، و«جامعــة 
ضمــن  ترتيبهمــا  عــى  عبدالعزيــز« 
ــة  قائمــة أفضــل 151-200 جامعــة عالمي
ســّجلت  ف  حــ�ي ي 

�ف  ،2015 العــام  ي 
�ف

للعلــوم  عبــدهللا  الملــك  »جامعــة 
ــة  ــاً مــن فئ ــاً ملحوظ ــة« تقّدم والتقني
أفضــل 401-500 جامعــة عالميــة إىل فئــة 

ي 
ي العالــم �ف

أفضــل 301-400 جامعــة �ف
ــة  ــت »جامع ــا حافظ ــام 2015. كم الع
ول والمعــادن« عــى  الملــك فهــد للبــ�ت
تصنيفهــا ضمــن قائمــة أفضــل 500-401 

جامعــة عالميــة.

نجــازات الســعودية  ومــن أهــم الإ
حواســيب  ســبعة  اختيــار  أيضــاً، 
 500 أقــوى  »قائمــة  ســعودية ضمــن 

العالــم«. ي 
�ف عمــاق  حاســوب 

براءة االختراع في العالم 
العربي

يســّلط »تقريــر اقتصــاد المعرفــة 
ي 2015-2016« الضــوء كذلــك عــى  العــر�ب
اع والحاجــة  موضــوع بــراءات الخــ�ت
ف عــى دعــم  كــ�ي الملحــة لزيــادة ال�ت
مجــالت البحــث والتطويــر وترســيخ 
تشــ�ي  إذ  والبتــكار،  بــداع  الإ ثقافــة 
الإحصائيــات إىل أن »مكتــب بــراءات 
ي 

�ف التجاريــة  والعامــات  اع  الخــ�ت
الأمريكيــة«  المتحــدة  الوليــات 
بــراءة   2.339 أصــدر  )USPTO(قــد 
ــذ  ي من ــم العــر�ب ي العال

اع فقــط �ف اخــ�ت
تأسيســه ولغايــة نهايــة العــام 2014، 
وذلــك بالمقارنــة مــع 300.678 بــراءة 
 2014 العــام  ي 

�ف العالــم  ي 
�ف اع  اخــ�ت

وحــده.

العربيــة  المملكــة  تصــّدرت 
ي 

اع �ف ــراءات الخــ�ت الســعودية ســباق ب
، مســتحوذًة عــى 294  ي العالــم العــر�ب
ــده،  ــام 2014 وح ي الع

اع �ف ــ�ت ــراءة اخ ب
اع خــال  وإجمــاىلي 1.152 بــراءة اخــ�ت
دولــة  وتلتهــا  الموثّقــة،  الســنوات 
ــع 98  ــة بواق ــة الثاني ي المرتب

ــت �ف الكوي
 2014 العــام  ي 

�ف فقــط  اع  اخــ�ت بــراءة 
ي المرتبــة 

بإجمــاىلي 370، ثــم مــر �ف
ي العــام 

اع �ف ــراءة اخــ�ت ــة بـــ 45 ب الثالث
اع. اخــ�ت بــراءة  بإجمــاىلي 257   2014

اقتصــاد  »تقريــر  ويكتســب 
 ،»2016-2015 ي  العــر�ب المعرفــة 

لغة األرقام  
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بانيــت  »أورينــت  أعّدتــه  الــذي 
مســتقلة  وحــدة  وهــي  لاأبحــاث«، 
ــت«،  ــت باني ــة أورين ــن »مجموع ضم
 ، ــىي ــادر الكام ــد الق ــع عب ــاون م بالتع
ي »أورينــت بانيــت 

مستشــار أبحــاث �ف
ــه  اتيجية كون ــ�ت ــة اس ــاث«، أهمي لاأبح
ــة شــاملة تهــدف إىل رفــد  دراســة بحثي
الســوق بــرؤى معمقــة وإحصائيــات 
دقيقــة حــول واقــع ومســتقبل اقتصــاد 
ي 

�ف  ، ي العــر�ب العالــم  ي 
�ف المعرفــة 

ــهده  ــذي تش ــرد ال ــع المّط ــل التوس ظ
ويســلط  قليميــة.  الإ القتصــادات 
ات  ــرز المــؤ�ش ــر الضــوء عــى أب التقري
ــرة  الرئيســة وأحــدث التجاهــات المؤث
وتتجــه  قليميــة.  الإ الأســواق  عــى 
الأنظــار حاليــاً إىل التقريــر المرتقــب 
وأداة  مهمــة  وســيلة  ســيوفر  كونــه 
ي 

ف �ف ــ�ي ف العامل ــ�ي ــأنها تمك ــن ش ــة م قّيم
القطــاع الحكومــي ومجتمــع القتصــاد 
ــول إىل  ــن الوص ــي م قليم ــال الإ والأعم
ــل  ــة العوام ــق وأشــمل لكاف ــم أعم فه
ــد تشــكيل مامــح القتصــاد  ي تعي

ــىت ال
. ي العــر�ب ي 

المعــر�ف

لغة األرقام  




